
Estado do Ceará 
GOVERNO ~ICIPAL DE MUCA..MBO 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "B" -
PROPOSTA COMERCIAL DO CONVITE N.º 1/201512230.tFMA 

-
Aos c inco dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezesseis . na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
v1UCAMBO, reuniu-se a Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICl~AL DE ~IIILCAM ... 80, compospi pelos 
~nidores FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES - Pre:.1dent~. tRA\iCISCO JOSENtlBERG 

BEZERRA DANTAS - Membro, JOÃO BATISTA NERI - Membrc.,, sob a Presidênda do p,.meiro, para que fossem 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preço do Convite nº l /2015122304FMA cujo ?bjeto é: Serviços 
de fornecimento de link para acesso a internet da Secretaria Municipal do Trab. e Ass1st. ~oc1al. l\s treze horas do 
dia supra o Sr. Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente 1icitaçã I t.m eguida, solicitou o 
Secretário que procedesse a chamada das empresas que foram convidadas para partic1parcrr de oresente certame, que 
entrega sem os envelopes de Habilitação e Proposta de Preço. sendo composta a presente lisr.:1 pelas seguintes 
proponentes: COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME, representado por PAULO RÔMULO BRITO, 
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L TOA. representado por FRANC SCO ELMO BEZERRA 
MONTE, PEDRO ARAÚJO DOS SANTOS - ME, ~JGLEL UMA DE <\LJ\r1EIDA-tvlE. epre~entado por MIGUEL 
LIMA DE ALMEIDA. Durante a chamada constatou-se que acudiram ao presente certame todas as empresas 
com-idadas. passou-se em seguida a abertura e analise e rubrica dos documentos de haoi,itação pela Comissão. Após 
a análise realizada pela Comissão dos documentos de habilitação foi solicitad0 aos lic1 ntes presentes que 
analisas em. também referidos documentos. Ato contínuo, o Sr. Presidente proferi:.. er 1, l voz o resultado da 
habilitação, onde declarou habilitadas as proponentes participantes do certame: COºY 'ET SERVlCOS DE 
PROVEDORES L TDA-ME. ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A fNTERNET L TDA \11GUEL LIMA DE 
ALMEIDA-ME. Perguntadas sobre o prazo recursai referente ao julgamento dos aocumentos de Habilitação, todos 
renunciaram ao respectivo prazo recursai. assinando o Termo de Renuncia. Em el!.uida passou para abertura do 
·nvelope "8" Proposta de Preço, após aberto foi lido os preços em voz alta para quL rosse eb:.borado o mapa 

1,;0mparativo. Em seguida o Sr. Presidenta solicitou que os membros da (om1s ·ão e os licitantes presentes 
rubricassem as referidas propostas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de pre1ro e o devido exame dos 
mesmos. passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇC. ande constatou-se que o 
participante MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME fo1 vencedor no item 0000 1, perfaze.ido o I alor total de R$ 
22.560.00(Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) . . . Foi perguntaúv t.n!ão aos Licilantes presentes se 
renunciariam ao prazo recursai. o que de pronto concordaram com n resul.ado. a5.::omando Tt!rmo de Renúncia. Nada 
mais para constar foi encerrada a presente Sessão e laHada a presente A.ta, que I a1 c.15 ~nad,. pe los membros desta 
Comissão e pelos licitantes que desejarem. 
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