PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017
ATA N. º 04/2017
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, a
Comissão de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno,
nomeado pela portaria nº. 100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para
a sessão de reabertura dos lances do Pregão Presencial nº 27/2017, cujo objeto é a
“Contratação de serviços de pintura” para atender as necessidades do Corpo de
Bombeiros do Município de Vacaria.
Esteve presente na sessão a empresa LUCAS LINHARES JOAQUIM, licitante melhor
classificada na ordem sucessiva de lances, tendo em vista a inabilitação da primeira
colocada. O Pregoeiro negociou o valor da proposta com a licitante que teve seu lance
finalizado para o lote 01 no valor total/global do lote de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais).
Após realizada a fase de lances verbais, foi aberto o envelope contendo a documentação
da fase de habilitação da licitante, que foi analisada e rubricada pelo Pregoeiro e
presente. Foi aberto o envelope de habilitação da licitante melhor classificada no lote:
LUCAS LINHARES JOAQUIM vencedora do lote 01, sendo considerada HABILITADA
no certame.
O Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou pelo critério de menor preço global do lote, o
objeto do presente certame, após o exame das propostas e documentos de habilitação,
sendo o valor cotado pela empresa vencedora do lote o seguinte:
LUCAS LINHARES JOAQUIM vencedora do lote 01 no valor total/global do lote de R$
21.000,00 (Vinte e um mil reais).
O representante da licitante manifestou-se abrindo mão do prazo recursal. A
homologação do julgamento será divulgada via fac-símile a licitante do certame e pela
internet, no site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson
Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão,
lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presente.

