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PREGÃO PRESENCIAL N' 82/2019 - Sessão N' 00]

âl:ls$1iúx :üiii ci:ialiKSEn
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 82/2019. '' '

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento

Credenciamento

A Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, en] seguida solicitou que os interessados
credenciados entregassem os envelopes n' 01 contendo a Proposta e o n' 02 conten do a habilitação,
passando-se à abertura das propostas dos respectivos credenciados. '-,--'
Da Classificação das Propostas

uisitos do Edital. pe contendo a proposta, a Pregoeira passou a análise da adequação da proposta

L.L:-:...Após a classificação provisória da licitante passou-se, assim, à abertura do envelope 02 dehabilitação. '

Analisada a documentação, a Pregoeira entendeu necessária a realização de consulta à Secretaria
de Negócios Jurídicos? para verificação de atendimento da Cláusula 9 5 e subitens, tendo em vista os
documentos apresentados pela licitante vencedora José Nuncio Mammana (Pessoa Física).

Diante disso , a Pregoeira informou á todos os presentes que a sessão será suspensa pelo prazo
necessário á consulta, bem coillo que nova data para continuidade será agendada oportunamente, com a
devida publicidade. ' ' '' '"'' '' '-'

A pregoeira informa que a documentação Técnica foi analisada pelo representante da Secretariasolícitante

Encerramentos da Sessão

presente 4tami lida e achada c-- a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
tantos presentes iaua çunlui inç, val aevlaamente assinada pela Pregoeira Equipe de Apoio e pelos
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Licitantes presentes
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