
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Às 09:00 do dia 22 de Outubro de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta depreço e 
documentação, cujo objeto é Aquisição de veiculo tipo van para realização de transporte de pacientes para tratamento 
fora de domicilio (TFD).. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos prêsentes como funciona o Pregão e os 
aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou a Sra. representante da proponente que se identificasse, munidos 
de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. 

Participaou deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: 

TRIASA COMERCIAL EIRELI ...................................... 26.982.825/0001-42 
.tAO VICTOR DURAO 	 C.P.F. n° 105.755.486-30 

;JS 
Para cadt,w c91ado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo 
Item 	

' 

	

pooü 	.VEICULO TIPO - VAN TFD 
°' 

 
Quantidade- i,00ô 	 Unidade de foknecimento: UNIDADE 

radssijntparticipararn deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas!  propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 

nudeYCla55ificada5 e às proponentes convocadospara a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram declass±ficadas pelo(a) 

Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 

cTc;rK rL!UNITARIO. 

Prop. Base 	TRIASA COMERCIAL EIRELI 	 R$ ! 	165.000,000 * 

	

Habilitação 	TRIASA COMERCIAL EIRELI, Data 22/10/2018 as 10:11:09 

	

Dec vei$ddo 	]?RIASA COMERCIAL EIRELI, Data 22/10/2018 as 10 11 20 * 
bservapbrQ pregoeiro e equipe de apoio concedeu prazo de 05 (cinco)dias 

uteis para que a unica empresa participante do certamente 
apresente o item 11.4.4 do edital. 

Nada mis ha4endb  a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representante 
presente. O;Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

FUNÇÃO 	 NOME 	 SSINATURA 

Pregoeio(a) MARCELO SILVA DE SOUZA  

Equipe apoio ÉRIC MIRANDA DE MIRANDA  

rv SÃO JOSÉ N 120 
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Estado do Para 
COVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 

Equipe  apoio CHARLES CORREA OLIVEIRA 

Equipe apoio MARIA ELIZABETE DA SILVA DIAS 

PARTICIPAN ~E (5) DO CERTAME 

TRIASA, ÇOMERCIAL YtJRELI 

ASSINATURA 
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