CÂMARA MUNICIPAL

DE MARILÂNDIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017/2018
PROCESSO Nº 023/2017
Pregão Presencial Nº 004/2017
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
Aos nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, a partir das 12h15min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Marílândia/Eâ,
fizeram-se presentes o Pregoeiro Cleomir de Azevedo Zandominghe, e equipe de
apoio formada pelas servidoras lsadora do Carmo [unca e Fernando Pereira, nomeados pela Portaria nº. 019 e
nº23, de 19/01/2017
e 20/02/2017
respectivamente,
e para conduzir a SESSÃO PÚBLICA de abertura dos
envelopes contendo a proposta de preço e a documentação referente ao Pregão Presencial n.? 004/2017, que tem
por objeto Aquisição de Aparelho de AR Condicionado, tipo split, 18.000 BTU/H, Gás Refrigerante R-410ª, Unidade
Interna (LxAxP), mm 95,7x30,2x22,3, Unidade Externa (LxAxP) mm 55,2x56,3x45,2,
Condensadora
38kcx18s5,
Evaporadora
42 marca 18s5, Consumo 1.625(W) e Classificação A, desinstalação
e instalação de um Ar
condicionado, tipo split, 9.000 BTU/H . No horário indicado foi verificado que apenas uma empresa protocolou
seus envelopes contendo documentação e propostas de preço dentro do horário fixado no Edita!.
Foi verificado que todos os envelopes encontravam-se
devidamente
lacrados e rubricados, em seguida, foi
procedida à abertura do envelope de proposta e constatou a seguinte proposta: Empresa L P Coelho no valor
global de R$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais). Iniciando a fase de lances a Empresa L P Coelho deu
mais um lance no valor de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais). O pregoeiro declarou a empresa L P Coelho
vencedora do certame no valor mensal de R$ 3.19,
(três mil cento e noventa reais). Nada mais havendo, foi
lavrada esta Ata.
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