
ESTADO DA BAHIA PREGAO PRESENCIAL

FUNDO MUNICIPAL EDUCAgAo BRUMAEo 30-2022

Praga CoronelZeca Leite, 415 - Centro - Brumado - BA No Procaaso: 58D022

CEP:46100{45 CNPJ: 30.612.975/0001-31 Tetefone: (77) 34414700 Dab processo:

ATA DE REcEBIMENTo E ABERTURA DE DocuMENragAo so

21107t2022

Reuniram-se no dia 2910912022 as 09:00, no(a) FUNDO lvluNlolPAL EDUCAQAO BRUMADO, os Membros da Comissao de
Licitagao com o objetivo de licitrar na modalidade PREGAo PRESENCTAL destinado a ATENDER DESPESA coM sERvlcos DE
REFoRMA DE cADElRAs, coNFoRME EsPEclFlcAqoEs E QUANTTTATIVOS coNsTANTEs NO TERMo or nerenENcra eur
ANEXO.

Abaixo seguem os licitantes quo participaram da licitageo:

FELIPE JARDIM SANTOS 31.964.566/0001S7

lnicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e an6ltse necessarios, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentagao atinente, tendo o seguinte parecer da comissao:

Ultrapassada a Fase de Lances e Negociagao Direta, procedeu-se i abertura dos Envelopes de Habilitag6o da empresa vencedora,
qual seia FELIPE JARDIM SANTOS, tendo se verificado regularidade dos documentos apresentados pela mesma, pelo que sc
declarou a sua habilitagao. 0s documentos foram devidamente assinados ou rubricados pela Pregoeira Substituta e pela tiquipc

, le Apoio, bem como pelo representante da empresa, a quem foi concedida a palavr4 tendo ele declarado que neo pretendc

-recorrer do resultado da sessio. Adjudicou-se o objeto ao vencedor, salientando a Pregoeira que tal ato nao produzir6 efeitos at6
a homologagdo pela autoridade superior. Nada mais havendo a declarar, encerrou-se a sess6o, sendo a Ata lavrada e assinatla
pela Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelo representante da licitante presente.

Nada mal3 havendo a congtar, lavrou€e o prssgnts tormo que sorA asslnado peloa prssentes

DANIELA NEVES DE BRITO GARCIA/OUTROS
MEMBRO

TUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA
PREGOEIRO

lp

MARGARETE ALMEIDA CASSEMIRO

MEMBRO

Asslnatura dos reprosentantsa das ompreaas que sstlvoram presentea na sgssao de J ento:

LEANDRO ARAUJO PEREIRA

IFELIPE JARDIM SANTOS]

Brumado, 29 de setembro de 2022


