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ESTÀDO DÀ PÀ8,ÀTBÀ

PRE E'E ISUR,A MI'NICIPÀI DE MOGETRO

covrssÃo pERr'íANE![rE oe r.rcrrlçÃo

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipê de Àpoio, encarregados de

relativos à licitaÇão acima indicada, quê objetiva:
coNTBÂTÀÇÃ,o DE EMPRESA PÀBA AouÍsIÇÃo DE vsÍcuj,o PÀRÀ o TRANSPoRTE

TRÀTAMENTO DE SAUDE FORÀ DO MUNICIPIO, PARÂ ÀTÉNDER ÀS NECESSIDADES DA

MoGEIRO, CONEORME ESPECIEICÀÇÕES E QUANTIDÀDES ESTABELECIDAS ABÀIXO.

Eoi dada a devida publicidade ao certane,
do sequ'inte mêio dê divu-LgaÇão:
ouadrá de DivLrlgaÇão do Órgão Realizador
Quadro de Divulgação do Órgâo Rêalizador

ticitante cadastrado neste processo:
MArS TRUCK CO!{ERCÍO DE CA.I4INHOES LTDÀ - CNPJ: l'7 

"792'4'70/0001-38'
Às 10:30 horas do dia Og/08/2022, reuiriu-sê o Pregoeiro e Equipe de Ãpoio'
pàrtaria n" oo2/2022 de a3/ol/2022, composta pêIos servidores:
FLAVTANo ctEBSoN ÀRAÚ.ro - Pregoeiro;
LUÍS FRÀNCISCO DA SILVA MELO - Menbro da equipe de apoio;
MÀCIEL PBREÍRÀ DA SILVA - Membro da equipe de apoio'

Inicialmênte, conforne as disposiçóes contidas no instxrmento convocatóxio' o Pregoeiro abriu a
sessáo púb1ica e efetuou o credenciarnento dos interessados'

Licitante qualificado a participar desta reunião:
MÀ]sIRUCKcoMERClooeceurNgoesLTDA-Replesêntante:MARcosvIElRÀDELUNÀ,cPEno650.982'344_
68.

Em sêguida foram idêntificados os ênvelopes contendo a proposta e os docrmentos

do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços

conteúdo rubricado pe.Io plesente. Ànafisada a proposta, passou a informar:

ÀrÀ oo1 - pnreÂo pnsseNcrÀ! N' 00030,/2022

o licitante aPrêsentou ProPosta,
instrumento coDvocató!io'

atuar nos Procedimêntos

DE PACIENTES QUE FAZEM

PREEEÍTURÀ MUNICIPAL DE

en observância a legislaÇão pertinente, utilizando-se

do Certame - 2L/0'7 /2022;
do certarôe - adiamento - 22/0'7/2A22.

designada Pela

dê habilitaÇão
o qual teve sêu

no aspecto formal, en consonância com as êxiqênciâs do

Procedêu-sê o xegistro de PreÇos
convocaÇão do licitantê, de acordo
a apresêntaÇáo dos lances '

Nâda mais havêndo a constar, lavrou_se
vai devidamente as s inada '

apresêntados, a divulgação
com os critérios dê finidos

classificaçáo da Proposta
instrumento convocatório,

da
no

vflt

ea
para

posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados

.áriã"po"a""t. Histórico da Ata, os respectivos lances vêrbais'

Após a conclusão e divulqaÇáo do resultado desta etapa foi aberto

ãããr Àtuçao de habilitaÇão ápenas do licitante vencedor' o qual teve

."lrfa"aa.AnafisadososelementosoPlegoêiropassouainformar:

o li.citante melhor colocado na fa§ê de lances verbais foi habilitado'

no

Considerado o valor apresentado pelo licitantê' .as observaÇões apontadas durante o

os critérios dêfinidos no i""Jiti""tt convocatório' êÔ final da sessão' produziu-se

resultado:

Lícitante
MÀIS TRUCX

vêncedor e respectivo valor total da contrataÇáo:'óôú"*cto 
os cÀMrNHoes LrDÀ - valor: R$ 330'000'00'

o
seu

envelope contendo a

conteúdo devidamente

processo e

o seguinte

bem como o aêsultado do
Mapa de ÀPulação, quê fica

confo rme,

osvalorêsunitários,constantesdapropostaelancesapregentados,
;;.;;;-".. a aeviaa crassificação, eJtãó demo.strados no respectlvo
;;;;;ã; ;.;.; intesrante desta Ãta, indepêndênte de ttanscÍiÇâo'

Facultada a palavrai nenhrma observaÇão foi fêita'

a presentê Àt4,. que depois dê lida ê ach



LUI S ISCO DA SITVÀ MELO

MÀIS RÚCK C IO DE CAMINHO S LTDA
k*

MÀC I EL IRÀ DA SILVA

'--1 )- )
ELÀV]ANP CLEBSON ARAUJO
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ESIÀDO DÀ
PREEEINJRÀ MUNICIPÀl DE MOCEIRO

coutssÁo rER!íÀNENTE or r,rcrreçÀo

HrsróRÍco Dà ÀÍÀ oo1 - pnreÃo PREgENcrAr, N" 00030/2022

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoj-o, encarregados dê atuar nos

procedimêntos relativos à licitação acima indicada, quê objetiva:

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE VEÍCULO PÀRÀ O TRÂNSPORTE

TRÀTAMENTO DE SAUDE FORÀ DO MUNICIPIO, PÃ,RÀ ÀTENDER ÀS NÊCESSIDÀDES DÀ

MoGErRo, coNFoRME EsPEcrFrcÀÇÕEs E ouANTtDÃDES ESTABELECTDAS ABArxo'

DE PACIENTES OUE EAZEM

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

câda proponentê, e consideradas inicialmênte as obaexvaÇões
no respectivo instrr]Inento convocatórlo, antês da etaPa
-, produziu-se o seguinte quadro:

1.0 DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Registrados os valores ofêrtados por
apontadas e os critérigs definidos
conpetitiva - fase de lances verbais

- MÀIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA'
Item(s): 1; Valor: R§ 360.000,00'

2.0 - DÀ FÀSE DE LÀNCES VERBÀIS

4 CILITTDROS, loÍoR PorâNclÀ MÍNIMÀ 163cv, rneves srEtnicas E ccn.{ AR-côÀDrcfNÀDo,
+ 1 I,UGÀRES / TRAêO 4X2 .

CÔNFO»1RE À§EXO.1
0

VÀN COI\, SEGUINTES ESPECI S MIN rra,s, o r<x DE rÀ3RrcÀcÁo NÀcroNÀL colí 20

71 .',7 92.410 / 4001-38 IS TRUCK COMERCIO DE CÃI'IÍNHOES ],TDÀ

L1 .192 .41A /00A t19,11À ÍS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

3,0 - DO TRÀIÀITE}IIO DIFIRENCIÀDO PÀRÀ !{E ê EPP

Não há legistio.

360.000,0
330 . 000, 0

4

4

o - DÀ FÀsE on raeocrrçÂo

.1 - Valor:
Não há registro.

2 - Quantidade:
Não há registro.

5.0 - DO RESI'LTÀDO FINÀI

Considêrados os valores
processo e os critérios
se o seguintê resultado:

Licitante vencedor, item correspondentê e respectivo valor total da contrataÇão:
_ MAIS ÍRUCK COMÉRCIO DE CA]4INHOEs LTDA.

CNP.I: 1?.792.470/0001-38.
Item (s ) : 1.
va1ôr I RS 330.000,00 '

ELAV I CLEBSON ARÀ JO CTSCO OE SILVA MELO

L

apresentados Por cada licitante, as observaçõês apontadas
definiaos no instrr.Lnento convocatório. ao final desta sessáo'

duraatê o
produziu-

MÀClEL REIRÀ DA S ILVA S TRUCK OMERC]O DE CAM HOES LTDA


