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ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ccqqÃo PÚeltcn PARA

c*eo=ructa''eíiól 
- *tqeq']"§g 

^ ^,Po'
ENVELoPEI i; r'"2"' FASE DE LANCES'

H ABILITAÇAo t no: u or cnçÃo- 
^o-9. 9-?] 

Ero'

REFERENTE nó PnrcEo PRESENcIAL No

o7l2or7 '

-se início à fase de lances,.e o rregutrrrr'r '"" "- "' - --o 
representante da licitante,

.ãü;; pr"ç*, u partir de negociações diretas com I

Aos seis dias do mês de fevereiro de. dois mil^ ê dezessete' às oito horas'

reuniram_se o pregoerro 
" 

" r"r'p'";i";- equipe de aporã, 
-noÁeuaos pela Portaria no

1st2or7, para proceder u uo""*"'lãiu '"êJ 
i"r"'"ni" ão Pregão oll2o17 ' o qual tem

oor obieto a aquisição o""""iti* J'iornoto'us'ao tioo pásseio' para atender as

necessidades do Fundo *r",JilTi""" ;ü; ;"'-:i:ll:'1"Á"'^",["fiT:[JBE."Jff^":
,=#lldfi[lf *:i:,'i.3".",31. "fl Hl"" ;,.$l['ã;", ;;;;;to u -se a- p rese n ça d a

empresa'AMAMr.r.r.oiirõÃi"'Jü'""-q:l^";l'.íi'.';gtll;:ill;"1"i;Êii
:;';;;ü.r;; ;redenciando o sr' RAPHAEL ANroNro-

oorrador do R.G. no tzc.sitjt ss'ã'isr"Eãi tglttul?g: oue o participante atendeu ao

#Jõ;ila".,"a"n.,u,#ií;i;r"n':"";'r{tÍf ";::*.:':U:q*?iü"{}lf#'tf i
:,::[?iI;lT,#;r:i'J:::'";ffii::'!:]]:,+::*:""':'"""ú ,ii:.i;':l?".:"'lJ""::if" "

teu os vatores " u .onrorriia"u=a1"'iàl ãriieiiãr exigidos no instrumento convoca^torro'

sendo constataOo quu fo'urn-toaos atendidos e a proposta classificada' Na sequencla'

deu-se início à fase de rances, e o Preeoeiro-quei:-':i';:* fi.t'l1"",ll";t::t'?.i:|i,X:

ndo ao resq!1qglg

V. TOTAL

77.140,0038.570,00

VãALo teo Harctl ano/modelo

)oil tzotl, motor com no mínimo 1'o

;iii;;;à;t; rlex, transmissão manual' cor

úranca, equipado com ar-condicionado e

ãiãção r,iàrárrica, zero km, que atenda

aos'itens de segurança exigidos pelo

\
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ESTADO DE SERGIPE

munrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo or ucrraçõts E coNTRATos

Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada
Apoio e licitante presente.

o Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de

VEIRA CRUZ

Equipe de apoioa«,{#«1k«/«*
/ Equipe de apoio

h*tt«x,fu,uQlr't

L-é:>q4
no Ct.,tp.: L3.136,L97 /ooy7-32, representada pelo Sr.
ISMERIM LOPES, pottador do R.G. no 734'52t-7CARVALHO
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