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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRANGA
ATA DA SESSÃO DE LANCES REFERENTE AO

PROCESSO N° 090/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2018

OBJETO; Produção, locação e montagem da estrutura para a Festa do Piranguense de 2018..

ESCOPO: Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniu-se o

pregoeiro, juntamente com sua equipe de apoio nomeados pela Portaria 001/2018, para a

realização da HABILITAÇÃO dos proponentes participantes do processo licitatório n^ 090/2018,
modalidade pregão presencial n^ 059/2018.

Q PARTICIPANTE: Foi verificado pelo pregoeiro Leonardo da Silva Araújo Neto e sua equipe de
apoio a participação neste procedimento das seguintes empresas: Ricardo Rossi Locadora de
Equipamentos Ltda representada por Ricardo Rossi de Carvalho, CNPj: 05.072.408/0001-92 e

Real Equipan^^^l^®^ e Locações Ltda, CNPj: 19.044.109/0001-59 representada por Fabiano
Rodrigues da Silva a qual foram devidamente credenciadas para a sessão de lances e julgamento

das propostas de preços

APRESENTAÇÃO DE LANCES: Iniciada a sessão de lances o pregoeiro convidou os autores das

propostas para formular lances de forma seqüencial. A seqüência de ofertas de lances e resultado
final:

Especificação

locação e montagem da estrutura para a Festa do
1 - nni Q

Ricardo

Rossi

75000,00

Real

Equipamentos

80000,00Produção^ 0^20,g
PiranjugjTgS-SS-^

DA Após a sessão de lances, o pregoeiro abriu o envelope de documentação da
P vprifirnn niip anrpçpnf-mi tnHnc rvo a 11 Q t-í-. r> ^ 1

empresa

licitação.

ncedora e verificou que apresentou todos os documentos exigidos no edital de

declarando a empresa vencedora do certame.

VENCBDO» do OBHTAMB: Empresa Ricardo Rossi de Carvalho, CNPJ: 05.072.408/0001-92
alor de RS 75.000,00 [setenta e cinco mil reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

P I R A N G A IA#
OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: Assim sendo o Pregoeiro da oportu^^^e''''aos
licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa

manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO:

O

Nada mais havendo a ser consignado em ata, é encerrada a sessão de lances, da qual foi lavrada a

presente, que lida e achada conforme, segue assinada pelo pregoeiro, sua equipe de apoio e

licitante presente. Piranga, 05 de julho de 2018.
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