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Estado do Cea rá 
GOVERNO M U ICIPAL DE MUCAMBO 

ATA DA SF.S 'ÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "8" -
PROPO TA COMERCIAL 00 CONVITE N." 1/2016012102FME 

·\ 1h doi-.. Jia(-..) do mê~ de l'c, erciro de doi · mil e ck1e~scis . na cde do FU DO M NICIPAL DE ED C/\ÇÀO -
1 \l i . n.:uniu--..l' ;1 Comis-;üo tk Lic itação da PRl.l· l:I I LIRA MU ICIPAL DE MUCAMBO - CI:. composta pe lo~ 
-.,l'ni d11rl'-.. l·RA CI ·co ROBERTO DE CA RV ALIIO ALVES - Pre idente, FRA CISCO JO E '113 ERG 
131 ·. /.ER RA D NT A - Membro, JOÃO BATISTA ERI - Membro,, sob a Presidência do primei ro. para que fossem 
·cccbido o envelopes de habilitação e proposta de preço do Convite nº l/2016012102FME cujo objeto é: 
·011 1ra1açào de serviços de manutenção preventi va de impressoras e copiadoras. serviços de fotocópia . 

e1H.:atkrnaçôe . revelação de fotos. estampagem. conlo rme projeto simplificado. Às onze horas e trinta minutos Jo 
dia -,urra l) r. Prc idcn te dec larou que estavam aberto ida. solicitou o Secretário que procedesse a chamada da 
cmprL'"ªs que !'oram coll\ idada para parti ciparem do presente certame. que entregassem os enve lopes de Habili tação 
l' Prnrn-..1;1 de Preçll. :-.endo comrllsla apre emc li .,ta pelas· eguinte proponente : UR ULA RODRIGUE GOME 
C,\ S I R0-~11:. rcprc entado por UR ULA RODRI GUL:. GOMES CASTRO, MIGUEL LIMA DE ALME IDA- ll:.. 
representado por MIGUEL LIMA DE ALMEIDA. SAVIO RODRIGUES GOMES 06288609358. representado por 
. A 10 RODRIGUES GOMES. Durante a chamada constatou-se que acudiram ao pre ·ente Cl!rtame toda-., a:-. 
cmprc a convidadas. passou-se em seguida à abertura e analise e rubrica dos doc umentos de habi litação pela 
Comissãn . Após a análi e reali zada pela Comissão dos documentos de habilitação fo i solici tado aos lici tant e 
1m,~--cn1e, que anal isas. cm. também referidos documento. Ato contínuo. o r. Pre ide111e proferiu em , i,a , oL o 
n:-..ultadll da hahi litaçrio. llndc declarou habi litadas as proponentes participantes do certame: RSUL RODRIG ES 
l ,0\ 11 \ Ci\S IRO-M I· .. 111 GUEL LIMA DE ALM EIDA-ME. SAVIO ROD RI GUE GOME 06288609..,58. 
l\:rgu11 tada ~obre o prazo recur ai referente ao ju lgamento do documentos de Habi I itaçào. todo renunciaram ao 
re-,pcct i\'o prazo recursai. assinando o Termo de Renuncia. Em seguida passou para abertura do envelope ''B'' 
Proposta de Preço. apó aberro fo i lido os preços em voz alta para que fosse elaborado o mapa comparati vo. l: 111 
:.cgu ida o · r. Presidenta solicitou que os membros da Comissão e os 1 icitantes presentes rubricassem as referida:. 

ropn-;tas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame do me mo . pa ou- e ao 
1ulgament o Lendo em , i ta o crité rio editalício ele ME OR PREÇO, onde constatou-se que o participante UR UL/\ 
RODRI JlJES GOME CA TRO-ME foi vencedor em toei.o os itens. perfazendo o valor Lotai de R$ 68.810.00 
(~c-.,:-.l'll ta e Oito Mil. Oi tocento e Dez Reai. . . . Fo i pergu1itado então aos Licitante pre entes se renunciariam ao 
prnm recursa i. o que de pront o concordaram com o resultado. ass inando Termo de Renúncia. ada mais para co1hla r 
l1.1i encerrada a presente Ses ão e lavrada a pre ente At-a, que vai ass inada pelo membro desta Comissrio e pckh 
licitan te que desejarem. 
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rfu'...NCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES 

FRA'..JCISCO JOSEMBERG BEZERRA DAt!TAS 
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E tac.lo do eará 
GOVER O M NICIPAL DE M UCAMBO 

'"l 1 OÃO e.u.1 I STA NERI 

[ ARTI"l PAt'.TE (S DO CERTAt-:E: 

. '•'A JE J\.LMEI DA- ME 

:A':O RODRIGUES GOMES 06288609358 


