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Licitação 45726 - SE@CS Imprimir

 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO n.º 001/2019

 
As 09:00 horas do dia 13 de novembro de 2.019, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
Membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 026/2019 - 25/02/2019, para, em atendimento às
Disposições legais pertinentes à matéria, bem como às disposições do edital e seus anexos, conduzir a
sessão do Pregão Presencial n.º 001/2019, referente ao Processo 201900031000114. Objeto: SERVIÇOS
DE TRANSPORTES, No horário preestabelecido, em conformidade com as diposições contidas no Edital,
o Pregoeiro abriu a sessão e efetuou o credenciamento dos interessados. A seguir, os credenciados
entregaram os envelopes de Proposta e de Documentação. Após a divulgação aos participantes dos
preços apresentados, o Pregoeiro, conforme determina o edital, procedeu à classificação das propostas
que participariam dos lances verbais. Nesta fase, foram apresentados os lances registrados no histórico
abaixo, que no final da sessão, produziram o seguinte resultado:
 

RESULTADO FINAL DA SESSÃO
Item nº: 1

Produto/Serviço: (52047) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
Descrição Complementar:

Período Contratação: 12
Unidade de Fornecimento: Mês(es)

Situação: DESERTA
 

 
PARTICIPANTES CREDENCIADOS

Licitante Representante

CNPJ/CPF
Razão Social

Identidade/Emissor
Nome

 
(Item n.º1)  serviços de transporte de documentos

Observação: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas
propostas e os proponentes convocados para fase de lances:

Propostas
CNPJ/CPF Razão Social/Nome % Maior Desconto

Lances
% Maior Desconto CNPJ/CPF Data do Lance

(D) Fornecedor desistiu de continuar a efetuar lances.
(In) Todos os lances do fornecedor foram inabilitados pelo pregoeiro.

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social

 
 
A presente licitação não atingiu seu objetivo tendo sido, então, declarada fracassada/deserta pelo
pregoeiro. A continuidade do procedimento licitatório ficará sob a responsabilidade do órgão
requisitante. Este pregão foi declarado encerrado e seu resultado divulgado conforme indicado no quadro
Resultado Final da Sessão.
 
 
_____________________________________
PREGOEIRO - Esdras Lopes de Lima

_____________________________________
ASSISTENTE - Lucelia dos Santos Lima

_____________________________________
ASSISTENTE - Neila Maria Melo de Oliveira
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