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E h1do do eará 
GOVERNO MUNICIPAL DE M CAMBO 
PREFEIT RAM ICIPAL DE M CAM BO 

TA DA E ÃO DE JULGAMENTO DO ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO e "ll" -
PROPO TA COMERCIAL DO CONVITE N.º 1/2016012 102ADM 

\ n-, uni:,. uia(:.) do mês de le,ereiro de dois mil e dézc ·ei , na ede da PR E!=E ITURA ICIPAL DL 
\I LC 1130. rcun iu-.;c a Comis·ão de Licitação da PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAM BO. composta pelo:. 
... cn idore~ FR CI CO ROBERTO DE CARVALHO ALVE - Pre idente, FRA CI CO JO. E 1131: RG 
131..lLRRA DA TA - Membro. JOÃO BATISTA ERI - Membro,, oba Presidência do primeiro. para que fo-..,cm 
rct'cbi<lo o em elope de habi I ilação e proposta de preço do Convite nº l /2016012102A DM cujo objew é: 
Contratação de en iço de manutenção preventiva de impressora e copiadora . er iço de fotocópia-. 
cm:a<lcrnaçC:k~. rc,elaçào de foto . e tampagcm. conforme projeto simpl ificado. Às treze horas do dia upra o r. 

1rc ... iJc111c Jcclarou que e ta, am abertos o trabalho da presente lici tação. Em eguida. olici tou a ecretario que 
,1ro1:cdc-;sc a chamada da cmpre as que fo ram convi dadas para participarem do pre ente certame. que entrega em o · 
cm elopc · de Habi litação e Propo ta de Preço, endo~ ~omposta a presente lista pelas seguinte proponente : 
l ltC· LA RODRIG UE GOME CA TRO-ME. repre~e111ado por URSULA RODRJGUE GOME CA 'TRO. 
~I IGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME, repre entado por 'MIGUEL LIMA DE ALMEIDA, A 10 RODRIGLJF. 
GOML 06288609358. repre entado por SAVIO RODRIGUE GOME . Durante a chamada con tatou- e que 
acudiram an pre. en te cena me toda a empre a coll\ idadas. pa ou- e em seguida à abertura e anali e e rubrit'a J t1., 
<.locumcmn ... de habilitação pà1 Comi · ão. Após a ami lisQ realizada pela Comi ão do documento · de habilitação lúi 
,ol1ci1ad11 "º" li ci ta111c-, prc-;cntes quc anali as em. lambem referido documento . Ato contínuo. o r. Presidentt: 
pn1kriu em, iHt \ú1 n resultado da habilitação. onde declarou habilitada a proponente partic ipante do certame: 
l lRl.il L RODRIG t GOME CASTRO-ME. MIG UEL LIMA DE ALMEIDA-ME. AVIO R0DRI GL1I 
GO IE. 06288609358. Perguntadas sobre o prazo recursa i referente ao julgamento dos documento de I labil itaçiin. 
todos renunciaram ao re pecti o prazo recur ai assinando o Termo de Renuncia. Em seguida pa ou para abertu ra do 
cm clope .. B" Proposta de Preço. após aberto foi lido os preço em voz alta para que fosse elaborado o mapa 
cnmparnti,o. l-,111 ·eguida o r. Presidente solici tou que o membros da Comis ão e o lici tante pre emc 
rubric,h.,cm ª" rcf~rida.., propo la . Concluída a abertura do. envelope de propo tas de preço e o devido exame dos 
111c ... nHh. pa :-.nu--..e ao julgamento tendo cm , ista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde con tatou- e que o 
part ic ipante R ' ULA ROD RI GUE GOME CA TRO-~E fo i vencedor em todos os iten . perfazendo o , alor toléll 
te R -13.060.UO(Quarenta e Três Mil. e senta Reai . . ~ . Foi perguntado então ao Licitantes presente se 
t:nunciariam ao prazo recur ai, o que de pronto concordaram com o resultado. assinando Termo de Renúncia. 'ada 

mais para constar foi encerrada a pre ente essão e lavrilda a presente Ata. que ,ai a inada pelos membros dc.,1a 
Comi-,sào e pelos licitante que de ·ejarem. 
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COMISSAO DE.Liê.r.TAÇAO 

NOME 

;.s UP· •e FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES 

• :• t r FRA:~C1 SCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS 

o;..o BATISTA NERI 

PAR7ICIPANTE(S) DO CERTAME ' 
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