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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE HABILITAÇÃO - PP 004/2018 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO
0KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO AOS INTERESSADOS - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018
PROCESSO N° 4762/2017 - SMS
O Pregoeiro deu como aberta a sessão pública de realização do
pregão,
procedendo-se
inicialmente
ao
período
de
identificação/credenciamento da única empresa presente no certame e
seu representante legal. Após análise da documentação, foi
credenciada a empresa: 01) NEWTEC COMERCIO LTDA- CNPJ:
19.881.198/0001-98, representada neste pelo Sr. Rafael Pereira de
Vasconcelos - CPF: 066.623.724-71. Em seguida, deu início a fase de
análise da proposta de preços pelo licitante e pregoeiro. Após análise
da proposta encontramos o seguinte valor inicial de: R$ 52.894,75
(cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e
cinco centavos), tendo em vista que o valor apresentado está de acordo
com o termo de referencia, fica CLASSIFICADA a empresa por
cumprir na íntegra o edital. Fica registrado em ata que esse valor está
incluso todos os encargos sociais, como também emplacamento.
Tendo em vista que a mesma cumpriu todos os requisitos do
instrumento convocatório, fica CLASSIFICADA e VENCEDORA a
empresa NEWTEC COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.881.198/000198 tudo conforme mapa em anexo. Foi dado início a abertura do
envelope de documentos de habilitação, nesta fase após a análise da
documentação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio constatou-se que a
empresa NEWTEC COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.881.198/000198 cumpriu todas as regras do Edital. Dando continuidade, o Pregoeiro
declarou HABILITADA, neste momento o Pregoeiro Declarou
vencedora e adjudicatária do certame a empresa NEWTEC
COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.881.198/0001-98 com o valor de:
R$ 52.894,75 (cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais
e setenta e cinco centavos). O encerramento da sessão pública ocorreu
às 11:40, nada mais havendo, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada,
vai assinada pelo Pregoeiro, Comissão de Apoio de Licitação e pela
Licitante.
Lajes/RN, 16 de Abril de 2018.
PAULO RICARDO TAVARES
Pregoeiro Oficial
MARIA ROSÂNGELA DA SILVA FÉLIX
Membro
MARIA ADRIANA DA SILVA REIS FAUSTINO
Membro
Newtec Comercio LTDA
CNPJ: 19.881.198/0001-98
SR. RAFAEL PEREIRA DE VASCONCELOS
CPF: 066.623.724-71.
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