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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANG A

ATA DA SESSÃO DE LANCES REFERENTE AO
PROCESSO N° 067/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2018

OBJETO: Prestação de serviços de Supressão de árvore em área de risco.

ESCOPO: Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se o
pregoeiro, juntamente com sua equipe de apoio nomeados pela Portaria N- 001/2018, para a
realização da HABILITAÇÃO dos proponentes participantes do processo licitatório n^ 067/2018,
modalidade Pregão Presencial n^ 043/2018.

PARTICIPANTE: Foi verificado pelo pregoeiro Leonardo da Silva Araújo Neto e sua equipe de
apoio a participação neste procedimento da seguinte empresa; Serrana e Carpintaria Barbosa
Osorio, CNPJ: 20.920.480/0001-16 representada por Carlos josé Osorio, a qual foi devidamente
credenciada para a sessão de lances e julgamento das propostas de preços

APRESENTAÇÃO DE LANCES: Aberto o envelope de proposta, obteve se o seguinte resultado:

Especificação

Supressão de arvore em área de risco,
situada na Rua José Dutra em frente ao
numero 28, nesta cidade com limpeza do
terreno e remoção de galhos e do material
lenhoso.

Supressão de arvore em área de risco, nesta
cidade com limpeza do terreno e remoção de
galhos e do material lenhoso.

Proposta

3000,00

500,00

Lance

2950,00

480,00

resultado FINAL.

ITACÃO: Após a sessão de lances, o pregoeiro abriu o envelope de documentação da
DA HABILI g verificou que apresentou todos os documentos exigidos no edital de
empresa ve vencedora do certame com os descontos acima.
licitação; decia

pO CERTAME: Serraria e Carpintaria Barbosa Osorio, CNPJ: 20.920.480/0001-16VENCEDORF 7750,0 (sete mil setecentos e cinqüenta],
com o valor un.tar

w ações NECESSÁRIAS; Assim sendo o Pregoeiro da oportunidade ao licitante
OUTRASINF r a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação,

írnnortará na decadência do direito de recurso.P  j e motivada. ""1^
imedi^^

Rua Benedito Valadares, iV 09. Centro,
Piianga - MG- 35480-000

Tel l3U 3746 1260
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ENCERRAMENTO DA SESSÃO:
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■  rpndo a ser consignado em ata, é encerrada a sessão de lances, da qual foi lavrada aNada mais hav ^ada conforme, segue assinada pelo pregoeiro, sua equipe de apoio e
presente, pitanga, 16 de maio de 2018.
licitante presente. Eirangd,

Leonardo
o Neto Glayce Cristiane Rezende

Equipe ae Apoio

Diei^da ̂unha^eireles
Equipe de Apoio

Serraria e Carpintaria Barbosa Osorio
Carlos José Osorio

Rua Benedito Valada^^es. n' 09. Centro
Piranga - MG- 36480-000

Tel. {31} 3746-1260


