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ÀTÀ 001 - PRECÀO PRESENCT.à! Nó OOOIa/2021

Àta dos trabalhos do P.egoeilo e Eguipe
relativos à .IicitaÇão acj.rna indicada, que
CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PAR.A FORNECIMENTO
SOLICITAÇÃO PERIODTCA PÀ.RÂ DIVERSAS SECRET

Foi dada a devida publicidade ao cêltame,
do seguinte meio de divulgaÇão:
Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizâdor

Licitante cadastrado neste processo:
EDNO EERREIBÀ DA SILVÀ 08828?88402 - CNPJ:

V Às 0?:00 horas do dia 23/02/202t, reuni
Portalia ^" OO2/2027 dê 04/01/202\, compos
ELAVIANO CLEBSON ARAÚJO - Pregoeiro;
MACIEL PEREIBÀ DA SILVA - Merüro da eguipe
LUÍS ERÀNCISCO DA SILVA MELO - Menbro da ê

fnicialmente, conforme as disposiçôes cont
sessão pública e efetuou o credenciamênto

Licitante qualificado a participar desta r
EDNO FERREIRA DA SILVÀ 08828788402 - Rêpre

Em seguida foram idêntificados os envelopê
do licitante devidamente qualifÍcado, abr
conteúdo rubricado pelo presênte. Analisad

O Iicitante apresentou proposta, no as
instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preÇos
convocaçáo do licitante, de acordo
a apresentaÇão dos lances.

apresent
com os

Posteriormênte deu-se continuidade a fase
corlespondente His!órico da Àta, os respec

Após a conclusão e divulgação do result
docurnentaÇão de habilitaÇão apenas do lici
rubricado. Àlafisados os elementos o Prego

O licitantê melhor colocado na fase de Ia

Consj-dêrado o valor aplesentado pelo lici
os critérios definidos no instrunento con
resultado:

Licitante vencedo! e respectivo valor tota
EDNo EERREIRÀ DÀ SrLvA 08828788402 - valor

os valoles unitários, constantes da plopo
certame com a devida classificaÇão, estão
fazêndo parte integrante destâ Ata, indepe

Facuftada a pafavra: nenhuma observaÇão fo

Nada mais havendo a constar. lavrou-sê a
vai devldamente assinada,
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de Àpoio, encarregados de atuar

DE ÁGUA MINERÀL EM GARRÀPÃ.O DE
IÀS DESTE MUNICÍPIO.

nos procedimentos

2OL, MEDTANTE À

r observância a Iegisl-aÇão pertinente, utilizando-se

Certame - 23 /02 /2027.

22.049 .001 /OOO]--30

se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
a pêIos servidores i

de apoio;
ipe de apoio

das no instrumento convoca!ólio, o Pregoeiro abriu a
s interessados

V oTS

'ta

ritérios definidos
dos, a divulgação classificaÇão da proposta

instnrmênto convocatório,

contendo a proposta e os documentoa de habilitaçáo
o-se o envelope Proposta de PreÇos o qual teve seu
â proposta, passou â inforÍlar:

cto formal, en consonãncia com as exigências do

união:
entante: EDNO FERREIRÃ DA SILVA.

da
no

da contlataÇão:
R§ 42 . 000, 00.

ea
para

em que foram efetuados e devidamentê rêgigtrados no
ivos lances verbais.

do desta etapa foi aberto o envelope contendo a
ante vencedor, o qual tevê seu conteúdo devidamênte
iro passou a infornar:

es verbais foi habilitado.

ante, as observaÇões apontadas durante o
atório, ao final da seasão, produziu-se

processo e
o seguinte

ta e lances aprêsêntados, bem corno o resultado do
enonslrados no respectivo Mapa de ApuraÇão, que fica

te dê transcrição,

feita

resente Àta, que depols de lida e achada conforme,
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FIÀVIAN CLEBSON ARÀ JO

LU S FRÀNCISCO DA SILVA MELO

MACIEL PEREIRÀ DA SILVA

EÁ-". í,r*oo**"S,!r-"-
EDNO FERREIR.â DA SILVA 08828788402

Aultb AírdrEd€ F6íl*r
S€sEtáb M. da Cotúüb

c.tC ô ltmi*t
ilatíob tr. 20t0

(,
q§
oé

I
:)çàV I oT

\,

S

I

ful-



CONTBÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ EORNECII.íENTO DE ÁGUA MINERÃL EM CÃRRÀFÃO DE 2OL. MEDÍANTE A
SOLICITÀÇÃO PERIODICÀ PARA D]VERSAS SECRET ÍAS DESTE MUNICIPIO.

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

RegisLrados os valores ofertados por cada p nente, e consideradas inicialnente as observaÇões
apontadas e os critérios definidos no r
competitiva - fase de lances verbais -, pr

spectivo inatlumento convocató!io, antes da etapa
uziu-se o seguinEe quadro:

EISIóRICO DA ATÀ OO1 - PREGÃO PRESENCTAL N oooLt / 202L

Histórico da Àta dos trabaLhos do Prego
procedirnentos relatj.vos à licitação acima
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PÂÍ, DE I,IOGEIRO J6 ]Vá
DE LrcrrÀçÃo

ilo e Equipe de Àpoio, encalregados de atuar nos
ndicada, gue obj etiva:

8828788402 't ,20
8828188402 7,O

ada licitante, as observaçóes apontadas durante o
ao final desta sessão, produziu-nto convocatóri.o,

spêctivo vaLor total da contrataÇão:

- EDNO EERREIRÀ DA SILVÀ 08828'788402.
IteÍn(s) : 1; valor: RS 43.200,00.

4.2 - ouantidade:
- Nâo há registro.

2.O - DÀ TÀSE DE IÂ}ICES VERTÀIg

3.0 - DO TBÀIÀI|IENIO DIFIBENCTÀDO PÀRÀ ME c EPP

- Não há rêgistro.

{.0 - DÀ EÀSE DE NEGOCIÀçÃO

4.1
-N

- valor:
ão há registro.

5.0 - DO REAUI.TÀDO FITGI.

considerados os valores apresentados po!
processo e os critérios definidos no j.nstr
se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item collespondente e
- EDNO FERREIRÀ DA SILVA 08828788402.
CNPJ: 22.049.007/0001-30.
Iten(s): 1.
Valor: R§ 4 2. 000, 00.

ELAVIAN BSON AXA_- JO MÀCTEL PEREÍBÀ DA SILVÀ

EDNO FE IRÀ DÀ SILVA 08828? 88402
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22.049 0o?,/0001-30 DNO FERREIRÀ DÀ SILVÀ
DE I4DIERiAI COM 20 IITROS

22 .049 .O01 /000r-30 DNO FERREIRÀ DÀ SII,VA

LU S ERÀNCISCO DÀ SILVÀ MELO
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