ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PMG Nº 045/2018
ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E
HABILITAÇÃO
Às noves horas e dez minutos do décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Garuva, a Comissão de Licitação nomeada pelo
Decreto nº 001/2018, o senhor Ivandro Sérgio Lopes (Pregoeiro), Carla Lizete Ramos, Silvana Mews e Clausse
Cidrea Davet(Equipe de Apoio) para o Credenciamento, Abertura dos Envelopes de Propostas, Fase de Lances
Verbais e Abertura dos Envelopes de Habilitação do Processo Licitatório Modalidade - Pregão Presencial PMG
nº 045/2018, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de Instalação Elétrica em obra
de ampliação da Escola Municipal Içá Mirim, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. O Pregoeiro abre a sessão pública credenciando o senhor: Artur Silva Muniz, inscrito no CPF sob o
nº.720.582.349-87, representante da empresa Artur Silva Muniz 72058234987, inscrita no CNPJ sob o nº.
28.317.265/0001-37. O senhor Pregoeiro em seguida solicita a Equipe de Apoio e representante presente que
confiram a inviolabilidade e rubriquem o envelope referente à Proposta de Preço e Habilitação. Aberta a
palavra não houve manifestação. A sessão teve prosseguimento com a abertura do Envelope da Proposta de
Preço apresentado pela licitante acima citada e devidamente credenciada, verificando que a mesma atende as
exigências contidas no Edital. Após passou para a fase de lances verbais, conforme planilha a termo.
⚫ Para o item 01 vencedora a empresa Artur Silva Muniz 72058234987no valor total de R$ 3.184,07(três
mil, cento e oitenta e quatro reais e sete centavos).
Então o pregoeiro passou para a abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora. Em analise da
documentação, o pregoeiro verifica que atende as exigências do edital. Em nada mais havendo a tratar, o senhor
Pregoeiro encerra a sessão lavrando a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio e representante presente.
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