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Ao(s) 6 de Outubro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  1601/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  234/2017, Licitação nº 94/2017 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Clínicos em Ortopedia e Traumatologia, para atendimentos deurgência e emergência durante os 57º Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão de 03 a 11 de novembro de 2017.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:   Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2017 às 09:00 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a equipe de apoio, com afinalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a este Pregão Presencial,reeditado, destinado à Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Clínicos em Ortopedia eTraumatologia, para atendimentos de urgência e emergência durante os 57º Jogos Abertos de Santa Catarina, queacontecerão de 03 a 11 de novembro de 2017. Na hora marcada, deu-se por aberta a Sessão, tendo-se verificadonessa ocasião a ausência de interessados, ficando por conseguinte, a licitação considerada DESERTA.
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.RENO ROGERIO DE CAMARGOWILLIAM SCHOENARDIE Lages,  6  de  Outubro  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


