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Ao(s) 11 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  1601/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  48/2017, Licitação nº 32/2017 - PE, na modalidade de PREGÃOELETRÔNICO.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de Veículo para uso na Vigilância Epidemiológica, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I do Edital.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  37/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, paraconduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 32/2017, que tem por objeto o Aquisição de Veículo parauso na Vigilância Epidemiológica, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônicowww.caixa.gov.br. Pelos registros capturados pelo sistema, verificou-se a ausência de interessados, uma vez quenenhuma empresa apresentou proposta para participar do certame, ficando, por conseguinte, a licitação considerada"DESERTA". Para efeito de conhecimento e tomada das providências julgadas necessárias, da presente ata está-seencaminhando uma cópia à Secretaria Requisitante. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada,lavrando-se a presente ata, a qual vai devidamente assinada.
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