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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO AOS INTERESSADOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 –
HABILITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Lajes/RN, torna público que aos 03 dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, a partir das 09h30, na
sala de reuniões da deu como aberta a sessão pública de realização do
pregão,
procedendo-se
inicialmente
ao
período
de
identificação/credenciamento da empresa licitante e seu respectivo
representante legal. Após análise da documentação, foi credenciada a
empresa MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA - ME – CNPJ:
11.886.312/0001-60, representado pelo Sr. ALEXANDRE CARLOS
OLIVEIRA DA SILVA – CPF: 555.180.444-53. Em seguida, deu
início a fase de análise da proposta de preço pelo licitante e pregoeiro,
chegando ao seguinte valor global inicial R$ 45.554,90 (quarenta e
cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos),
conforme mapa de licitação em anexo. Após a análise da proposta
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foi aberta a sessão para lances
verbais chegando ao seguinte valor final R$ 42.801,00 (Quarenta e
dois mil oitocentos e um reais). Em seguida passou-se para a fase de
HABILITAÇÃO. Nesta fase após a análise da documentação pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio constatou-se que a empresa MARIA DE
FATIMA ARAÚJO SILVA - ME – CNPJ: 11.886.312/0001-60 está de
acordo com as regras do Edital. Dando continuidade, o Pregoeiro
declarou HABILITADA, neste momento o Pregoeiro Declarou
vencedora e adjudicatária do certame a empresa MARIA DE FATIMA
ARAÚJO SILVA - ME – CNPJ: 11.886.312/0001-60. Nada mais
havendo, foi lavrada esta Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo
Pregoeiro, Comissão de Apoio de Licitação e pelas licitantes. A sessão
foi encerrada ás 11:40min.
Lajes/RN, 03 de abril de 2018.
PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro
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