PREFE'TURA#sUTXLcjpDfiLSADOEpX€=3REPAULISTA
Divisao de Licitac6es e Contratac6es

ATA DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA

Preg5o Presencial 004/2022
0BJETO: Loca¢ao de vei`culo para manuten¢5o de rede de ilumina¢5o pulblica do

Munici'pio, conforme Termo de Referencia -Anexo I.

Aos vinte e dois dias do mss de julho de dois mil e vinte e dois, as nove horas, na sala de
reuniao da Comissao de Licitacao, sito a Rua Cel. Benedito Bueno, n° 65, piso superior, reuniu-

se a Comiss5o de Pregao composta pelos membros: Douglas Antonio de Almeida Santos,

desempenhando as func6es de Pregoeiro, Avelino Benedito Ramos Neto, Tadeu Augusto da
Silva e Waldemar Aguiar de Souza, nomeados pela Portaria n.9 387/2022. Sendo instalada a
sessao pLlblica do certame em epi'grafe, autorizada pelo llmo. Sr. Candido Murilo Pinheiro

Ramos, Prefeito, no processo administrativo n9 1206/2022. Dando inicio aos trabalhos a

Comiss5o de Pregao e o representante presente rubricaram os envelopes e seguiu para a
abertura

do envelope de

proposta

da

ulnica

empresa

participante,

FERNANDO

PASSOS

71368825834. Iniciada a etapa de lances, e ap6s negociacao chegou-se ao preco de R$4.300,00
(quatro mil e trezentos reais) mensal. Encerrada a etapa de lances e negociacao, foi aberto o
envelope de documentos da empresa, estando de acordo com o exigido no edital, ressalvando

que a prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servicos - FGTS
apresentado esta com sua data de validade vencida em 15/07/2022, devendo assim, ser
regularizada no prazo de 5 (cinco) dias ulteis nos termos do art. 43, § 19 da LC 123/2006 e item

6.2.5 do edital, sob pena de decadencia do direito a contrata¢5o, de acordo com o item 6.2.6
do edital. Nestes termos, fica a licitante FERNANDO PASSOS 71368825834 declarada habilitada

e vencedora do certame.
Nada mais havendo encerra-se a presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes.
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