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Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Às 08:00 do dia 02 de Maio de 2016, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e 
respectivos membros da Eq uipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e documentação, cujo objeto é Serviço de Assessoria e Consultoria para desempenho do papel de apoiador 
institucional da atenção básica dentro do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 
durante o ano de 2016. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos 
legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos 
de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento . 

.'articiparam deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: 

R;-.:MUN!JA CASTRO RIBEIRO .. ................. ................. . . 
~IMUNDA CASTRO RIBEIRO C. P . F. nº 022 . 379 . 493- 79 

Para cada item cotado, a proposta in icial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo: 

Item: 00001 - SERVIÇO DE ASSESSOR:A _ CO~SULTORIA NOS SERVIÇOS DA ATENÇAO 
BÁS~CA DE MUCAMBO 

Quantiàade: 8 , 000 unidade de fornecimento : MtS 

~ OBS . : Participaram deste item os _icitantes abaixo selecionados , com 
suas respectivas propos~as As propostas assinaladas com (* ) foram 
classificadas e os proponertes co~vocados para a fase de lances . 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a ) 
Pregoeiro la'. Os lances pa r a este item foram efetuados pelo PREÇO 
UN:':'ÁRIO. 

rc;:: . 3ase 

~e ..:.c:!a: 

fia.oili;::.ação 

RAIMUNDA CAS.RO R:SEIRO 

.ZIBERTURA DA FASE DE :..ANCES 

l RP. I MUNDA CASTRO R:BEIRO 

R$ 

R$ 

3 . 200 , 000 * 

2 . 500 , 000 

RAIMUNDA CASTRO RIBEIRO, Jata : 02/05/2016 às oe:32 : 3 7 

Dec . vencedor RAIMUNDA CASTRO RIBEIRO, Data : 02/05/2016 às 08 : 32 : 48 

Após ser definido o menor preço uni~ário , cotado pela empresa RAIMUNDA CASTRO 
~:BEIRO . Considerando que ninguém ma~ifescou intençã o ae interpor recurso , o( a ) 
?regoeiro(a) adjudico~ o i~em 0000: à licita~ce Rl>.IMUNDA CASTRO RIBEIRO em 
C2/05/2016 às 08 : 32 : 54. 
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ada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que '\ai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e 
representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

E"UNÇÃO 

PREGOEIRO(Al E EQUIPE DE APOIO 

NOME 

P~egoeiro(a) FRANC~SCO R03EPTO DE CA~VA~P.O ALVES 

Equipe apoio FRANCISCO JOSEMBERG BEZE~RA DANTAS 

Equipe apoio JOÃO BATISTA NERI 

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME 

~~:MUNDA CASTRO RIBEIRO 

.\ \ . co, TRl'TOR GO'IIÇALO VIDAL, , , CEYTRO 

ASS:!:NATURA 

~ 

.-


