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Dependencia:MUNICIPIODEIPUEIRAS-MUNICIPIODEIPUEIRAS-(CE)\``=R~r6irr~===;

Licitagao: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 028/22-PE-FMAS)

as 09:01 :58 horas do dia 17/05/2022 no enderego PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA

MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de lpuEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeagao, para realizagao da Sessao Pdblica de Licita9ao do Pregao
N° Processo: 028/22-PE-FMAS -2022/028/22-PE que tern por objeto CONTRACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA
ATENDER AS FAMiLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ATRAVES DA

®

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes pregos:
Lote (1 ) -SERVICO DE TRANSLADO FUNERARIO

Especificagao : translado de corpos em veiculos funebres adequado.
Data-Hora

Fornecedor

16/05/2022 15:38: 14:785 ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELl

14/05/2022 22:32:43:756 F. M. DIAS - ME
16/05/2022 10:24:25:049 MARILIA PEREIRA ALVES 05862689524

Ap6s a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores pregos:
®

Lote(1)-SERVICODETRANSLADOFUNERARIO

Especificaeao : translado de corpos em veiculos fdnebres adequado.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

17/05/2022 09: 19:07:018 F. M. DIAS - ME

45.000

17/05/2022 09: 19:36:862 ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELl

52.500

16/05/202210:24:25:049 MARILIA PEREIRA ALVES 05862689524

980,000

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor pre9o. Ap6s confirmada a habilita9ao da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor prego, quanto ao objeto

bern como quanto a compatibilidade do prego apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contrataeao, o Pregoeiro decidiu:

9

99

No dia 17/05/2022, as 09:24:26 horas, no lote (1) -SERVICO DE TR
FUNERARIO

Especificacao:transladodecorposemvei'culosfdnebresadequado.-asituagao;ifeifeTVHBi!EF::
alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada servidor: pxloaop00004_multisalas-08. No dia 24/05/2022, as 14:51 :02 horas, a situagao do
lote foi finalizada.

No dia 24/05/2022, as 14:51:02 horas, no lote (1) -SERVICO DE TRANSLADO
FUNERARIO

Especificaeao : translado de corpos em vei'culos funebres adequado. - a situagao do lote foi
alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta

®

F. M. DIAS -ME vencedora do presente lote. No dia 24/05/2022, as 15:29:57 horas, a
situagao do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2022, as 15:29:57 horas, no lote (1) -SERVICO DE TRANSLADO
FUNERARIO

Especificagao : translado de corpos em vel'culos fdnebres adequado. - a situagao do lote foi
alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 24/05/2022, as 15:29:57 horas, no lote (1) -SERVICO DE TRANSLADO
FUNERARIO

Especificagao : translado de corpos em veiculos fdnebres adequado. - pelo criterio de
menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa F. M. DIAS -ME com o
valor R$ 45.000,00.

Publicada a decisao, nesta sessao, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relat6rio contendo informag6es

detalhadas sobre o andamento do processo.

S. Ca^ulalle
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CAMILA DE SOUSA CUNHA
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Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
32.193.868/0001-41 ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELl

23.790.795/0001-84 F. M. DIAS -ME

40.504.728/0001-75 MARILIA PEREIRA ALVES 05862689524
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