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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO QUE FICARAM FALTANDO NA SESSÃO DO DIA 13/07/2017”. 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 033/2017 
DATA: 21/07/2017.  
Hora: 09h30m. 
   
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em  
fornecimento de gás medicinal e um carrinho de transporte   de bala de  oxigênio para atender a demanda 
do Fundo Municipal de Saúde de Pau D’Arco Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 
a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia três do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 

Prefeitura Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Av. Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, o Pregoeiro, João Gutenbergue de 

Souza, designado pela Portaria n.º 015 de 06 de janeiro de 2017, bem como a equipe de apoio composta 

pelos assistentes, José Darc Ferreira de Sousa e Célio Lopes da Silva. Reunidos para receber a 

documentação restante da empresa FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI-EPP, CNPJ Sob o n.º 

02.891.731/0001-08,  Certidão conforme o item 56.8.1 - faz parte da prova de regularidade, para com a 

Fazenda Federal, a certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 

recebida a documentação que foi analisada e assinada pelo pregoeiro e membros da equipe de apoio 

verificou-se que os mesmos estavam em conformidade com edital de convocação, neste momento o 

Pregoeiro DECLAROU a empresa licitante HABILITADA portanto vencedora do presente certame. Nada 

mais havendo a ser tratado, às 10h15m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou- se a presente Ata que vai 

assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante 

presente............................................................................... 

 

 

 

 

 

João Gutenbergue de Souza  
Portaria n.º 015 de 06 de janeiro de 2017 

Pregoeiro 
 
 
 

José Darc Ferreira de Sousa                                                                            Célio Lopes da Silva 
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