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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AVISO AOS INTERESSADOS  HABILITAÇÃO PP 007/2017

A Pregoeira da Prefeitura de Lajes/RN, torna público que deu como
aberta a sessão pública de realização do pregão, procedendose
inicialmente ao período de identificação e credenciamento da única
empresa licitante e seu respectivo representante legal. Após análise da
documentação, foi credenciada a empresa: L. C. GUIMARÃES
FILHO  ME, CNPJ: 17.333.460/000134, aqui representada pelo Sr.
Luiz Carlos Guimarães, CPF: 378.375.32449, passouse para a fase de
análise das propostas, encontrandose os seguintes valores: Item 18622
 Locação em horas de serviços com TRATOR DE ESTEIRA, com
lâmina (D6), incluindose operador, manutenção, combustível com o
valor R$ 210,00(duzentos e dez reais); Item 18623  Locação em horas
de serviços com ESCAVADEIRA PC200, incluindose operador,
manutenção, combustível com o valor R$ 200,00 (duzentos reais) e
Item 18624 com o valor R$ 100,00(cem reais), perfazendo um
montante de R$. 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais), após a
análise da proposta pela pregoeira e constatando que os preços da única
empresa participante estão todos abaixo do Termo de Referência do
Edital, após a análise da documentação pela pregoeira e comissão de
licitação e constatandose que a empresa está de acordo com as regras
do edital, neste momento a pregoeira declarou HABILITADA, dando
continuidade
o
pregoeiro
declarou
VENCEDORA
E
ADJUDICATÁRIA do certame a empresa L. C. GUIMARÃES
FILHO  ME com valor global de R$ 132.000,00 (Cento e trinta e
dois mil reais). O encerramento da sessão pública ocorreu às 12:00min,
nada mais havendo, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, vai
assinada pelo pregoeiro, comissão de apoio de licitação e pelo licitante.
Lajes/RN, 18 de abril de 2017.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Pregoeira Oficial
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