
ATA DA REALIZAÇÃO DO

PREGÃO PRESENCIAL N.º

06/2019

ROCESSO Nº 146/2019

Recarga e aquisição de extintores.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil  e dezessete reuniu-se a

Equipe  de  Apoio,  Emanuele  Marcuzzo,  juntamente  à  Pregoeira  Eleci  Campos  Ziebell,

designadas pelas Portarias nº 11.409 e 11.410 de 20/06/2018,, para credenciamento dos

licitantes presentes à sessão. 

Foi credenciado o seguinte licitante:

Extinchama  Extintores  BR  287  Ltda-  ME, CNPJ  nº  08.427.697/0001-93,

representada pelo Sr. Vilson Amauri Soares de Soares, CPF sob nº 577.740.640-87.

Após o credenciamento, foi recebido o envelope de proposta do licitante. Aberto o

envelope de proposta do licitante, a mesma foi rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de

Apoio e pelo representante presente. Posteriormente a análise da adequação da proposta

às exigências editalícias, a Pregoeira deliberou por classificar o licitante participante, cujo o

mesmo participou da sessão de lances.

Aberta a  sessão de lances,  o representante optou por  não ofertar  novos lances,

mantendo dessa forma, os valores unitários para cada item inicialmente ofertados, conforme

tabela anexa constando os valores ofertados, que é parte integrante deste processo e que

vai por todos assinada, sendo:

Extinchama Extintores BR 287 Ltda- ME foi vencedora em todos os itens: Lote 01:

do 01 ao 05 e Lote 02 do item 01 ao 11.

Assim,  tendo  em  vista  o  menor  preço  por  item,  declarou-se  a  proposta  mais

vantajosas a do licitante acima citado.

Julgada  aceitável  a  proposta,  aberto  o  envelope  de  habilitação  do  licitante

participante,  rubricados  os  documentos  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  pelo

representante  presente,  e  após  verificada  a  documentação  apresentada,  a  Pregoeira

deliberou por habilitar o licitante participante.

Nada  mais  havendo, foi  encerrada a  sessão às  nove horas  e  quarenta  minutos,

sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme,  vai assinada pela

Pregoeira, Equipe de Apoio e licitante presente.  
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________________________________

Eleci Campos Ziebell

Pregoeira

_________________________________

Emanuele Marcuzzo

Membro da Equipe de Apoio

________________________________

Extinchama Extintores BR 287 Ltda- ME 

CNPJ nº 08.427.697/0001-93
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