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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029-2019 
(CONTINUAÇÃO)  

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, as 08h0Omin (oito horas), na sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino n° 115, Cocos-Bahia, realizou-se a sessão Pública para recebimento de 
documentações pendentes, em razão do certame licitat6rio na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Registro de preços para 
faturas e eventuais prestações de serviços de hospedagem, com café da manhã, para atender aos eventos e atividades 
realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA, conforme especificações do Tenno de Referência. Presentes o Pregoeiro 
Senhor Anfzio Veiga Filho e equipe de apoio,  Robson  Vasconcelos de Moura, nomeados pela Portaria n.° 060/2018, de 
21/12/2018 que estes subscrevem. Presente também, o representante da empresa licitante, conforme descrição abaixo:  

Empresa Credenciada 

EDMAR MICLOS DE ABREU-ME Inscrita no CNPJ N.° 08.631.056/0001-56, representado pelo Sr. Edmar Miclos de 
Abreu, portador do RG n.° 0454662700 SSP/BA - Inscrito no CPF sob o n.° 530.466.685-20. 

Em ato continuo, após análise técnica realizada pelos membros referente As documentações conforme exigências do item 
10.22.1). do edital "que prova a regularidade com a Fazenda Nacional," e exigências do item 10.2.3.2.b. do Edital "Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social" concluiu que não foram encontradas falhas, declarando a 
Empresa EDMAR MICLOS DE ABREU-ME vencedora do certame. Nada mais havendo• a relatar, deu-se por encerrada a 
sessão  its  08h3Omin. Eu  Robson  Vasconcelos de Moura, membro, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de 4. 	lido e achado conforme, segue assinado por mim e pelos demais que permaneceram até a lavratura do mesmo. 

Cocos - Bahia, 08 de agosto de 2019. 
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