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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCA9AO BRUMADO

CNPJ: 30.672.975/0007-37 Tolefono: (77) 3441-8700
EndereCo:Prata Coronel Zeca Lette,415 - Centro

CEP: 46100-045

OBJETO DO PROGESSO

Pregao presencial

PR30-20224

N0moro Processo: 58/2022

Data do Procoaso: 27/07 /2022

Atender despesa com servigos de reforma de cadeiras, conforme especificagoes e quantitativos constantes no
Termo de Referencia em anexo.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA PREGAO PRESENCIAL 29

No dia 2910912022 as 09:00 horas, reuniram-se os membros da Comisseo de Licitagao, designada pela(o) Decreto
N" 089/2022, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para fomecimento e/ou execugao dos
itens descritos no Processo Licitat6rio No 5812022 na modalidade de Pregao presencial. lnicialmente procedeu-se a
leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo ap6s julgadas as
propostas, a comisseo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abalxo:

PARECER DA COM|SSAO

lniciada a sessao, verificou-se o comparecimento da empresa: FELIPE JARDIM SANTOS, CNPJ No 31.964.566/0001-67,
representiada neste ato por procuragao, o Sr. Leandro Arafjo Perelra, RG No '1470444488 SSP/BA, CPF No 053.112.305-76.
Por atender aos ditames do Edital, a empresa licitante foi devidamente credenciada. Neste momento foram recolhidos os
Envelopes: '1' - Proposta de Pregos e '2' - Habilitagao. Ap6s o langamento dos valores da proposta ofertada, o
representante da empresa classificada manifestou que os valores apresentados na proposta economica conespondem a
realidade e pode cumpri-los. Em sequencia, deu-se inicio ir Fase de Lances Verbais e negociageo direta. A licitante FELIPE
JARDIM SANTOS, inscrita no CNPJ sob no 31.964.566/0001-67, sagrou-se vencedora, com o valor global de R$ 26.400,00
(Vinte e sels mil e quatrocentos reais). Os documentos foram devidamente assinados ou rubricados pela Pregoeira e oela
Equipe de Apoio, bem como pelo representante da empresa.

Partlcipante: FELIPE JARDIM SANTOS

Item EspecificaCao Qtd. Unldad Marca Valor Unitario Valor'l'ola,

1 REFORMA DE CADEIRA, COMPREENDENDO TROCA DE

BRAEOS, REPARO EM PINTURA, TROCA DE COURO DE
AssENTo E ENCosro e rnoca ns acsss6ntos.

BO.OOO UND 330,000 26.400,0O

Total Partlclpante 26.400,00

Nada mais havendo a tratar, foi encenada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comisseo de Licitag5o e pelos representantes das proponentes.

Brumado, 29/09/z0zz

Asslnatura do3 ropresgntantes das gmpreaas qus estlveram prssentes na aossao

LEANDRO ARAUJO PEREIRA

(FSLIPE IARDIM SANTOS)

Aaslnatura do prsgoeiro e dos membroa da comiaseo quo eafvoram presenteS,

DANIEI-A NEVES DE BRITO CARCIA/OUTROS

MEMBRO

monto:

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA

PRECOEIRO



AsSlnatura do pregoElro E dog msmbros da combsao que eatlvsram presentaa.

MARGARETE ALMEIDA CASSEMIRO

MEMBRO

\r0

Brumado, 29 de setembro de 2022

d,(
N

N


