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Às 14,00 horas do dia 05 de fevereiro de 2018, na sala de licibçao da Prefuitura Municipal de SÀ0 B[ll],|AR0[-li{A.

situada à Rua Pça Eernardo Coelho de Àmeida 863- [entro, nesb l.{unicípio. reuniram-se os membros da [omissão Permanente de

[icitaçao. designada por Porbria do Poder Executivn l'íunicipalno 003 de janeiro de 2013, composta por [LlZÀ 00S SÂNT0S ARAÚJ0

lll',1Á- Pregoeira: R[GIllA LÚüÂ Âtltts l.,lÂ[tlÀO0- }.lemhro e Âll0REA Sllll0t{t G0liÇALVtS ÂRÁÚJ0 - lilembro, declinados para

apreciarem. analisarem e julgarem do Pregão }l'002/2019, cujo újeto bata da Contrataçao, de empresa para Íornecimento de Gás

G[P e Àgua }ilineral. para . destinados ao abndimento das secrebrias do Munir(nio de Sao Eernardo/l.lÀ conforme [dital em anem.

Compareceu apenas (01) uma empresas que apresentou em en,alopes separados enwlope nq 0l Proposh e o envelope nq 02

documentos de habilitação de acordo com o solicitado no [dital, sendo consbndo o mais perfuito sigilo e ohediência às normas do

[dital a empresa pnsenb: [0}'|ERU0 0t GtP R0l,lt 00 GÂS tT[}Â, localizada na Rua Av. [ustodio [ima, No 45 - Sol Nascente - Sào

Bernando/líÀ inscrita no Cl{PJ: 14.890.22710002-fl0. neste ato represenhda pelo Sr. R0l{E [)t 0LlVtlRA IBSTÂ porbdor da [{G liR

2.130.387 SSP/0f, e CPf: 842.253.513-00 credenciando a empresa, a Pregoeira procedeu de fab a abertura da Sessãs dando inÍcio

com a ahertura dos enwlopes de n! 0l "Propostas", analisando a prnposta da empresa: [0l.itRfl0 [)l GtP |l[Nt [)0 GÂS I-]DÂ, Í0i

apresentado os seguintes mlores, Secrebria de educação: R3: 180.[00.00 (cento e oitenta mil reaisl Secrebria de Saúde Rl:

18.000,00 ( dezoitn mil reais): Secretaria de Àdministração Il$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e Secrehria de assistÊncia social R8;

13,500,00 (teze mil e quinhentos reais), l{áo houre empresa interessada em fornecimento de Áquas Mineral, Passando para fase

de negociação dinetameflb clm 0 licitante 0 licitante nào concedeu desconto. alegando não Er comu fornecer o produto caso desse

o desconto. Assim a Pregoeira em concordância com a equipe de apoio aceihu a proposb, sem anbs porÉm peruuntar se alguÉm

desejava interpor recurso, não hawndo portanto interposição de recurso deu-se prosseguimento a0 celbme com a abertura do

envelope de n! 02-'Hahilitaçã0", repassados os documenbs a bdos os presents para análises e rubrica dos documentos, e todos 0s

documentos encontravam-se de ordo com o edital assim a Pregoeira perguntando noyamenb se alguém desejara interpor

recurso, como não houve, cenrada a presenb Sessão,lavrada a presente ata que.lida e achada conlorme, vaiassinada

por mim e pelos ou missão e pelo representanh da licitante.
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