
Estado do Cear:\ 
Governo Mun icipal de M11c:1111ho 

ATA DA SESSi, O DO PREGA O Nº 9/201502230 1 FME 

Aos onze dia(s) do mês de março de dois mil e quinze , às onze horns . liicrnm-sc press:111es o(a) Prcgoc iro(a) e :, 
respccti, a c,111 ipe de apoio, bem como os rcprcsc111a111es ai)aixo-nssi,wdos. parn conduzirem a SESSÃO PÚBI .ICA 
referente a<l p_rcg,1o n" 9/20 1502230 1 FM l3, cujo objeto é AQUISIÇÃO 1)13 FARDAMENTO DESTI NAJJOS A 
MA NUTENÇ AO DOS ALU NOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO .. de acordo 
com as condiçôcs do Edital do Pregão respec tivo. No horitrio definido no edital. <>(a) prcgoeiro(a) deu como abc11a a 
sess,\o 11úi)lic;i de rea lização do pregão. procedendo-se inicialmc111e o período M identificaçãofcrcdcuciamclllO da, 
licitantes e seus respectivos representantes legais. Apresentaram os devidos elementos neccss{1rios il panici1"1çf10 1h, 
certame os scgui111cs proponentes. a pa11ir daqui denominados de liciiantes: LUANA MARIA RAMOS DA SII .V,\ , 
EPP. represcmado por JOSÉ HUMBERTO MORAIS DE SOUSA FILHO. ANTENILDA GOMES D;\ SILVA-MI:. 
representado por JUDSON CARNEIRO LIMA. O(A) Pregoeiro(a) informou . aos rcprescmames presentes . l>S 

Qocedimcntos :1 serem adowdos durame a sessão p(l hlica do pregão, e ressahou que a ausência de qualquer deles 
quando da lavrat ura dn :ita, ao final da sessão públic,1. implicará na preclusão do dir~ito a recurso e ,w ::;ubmissào ;w 

disposto na ata . Em seguida o(a) Preg.oeiro(n) iniciou a etapa de lm1ces verba is. e111 qu~ os represen tantt:~ 
credenciados tiveram a oport unidade de reduçào do preço oferrndo na proposta escrita. Enccrrndlls os lances ,crl"'i, 
par:t obtenção do menor preço unitário dos produtos a serem fornecidos~ fOi aberto o cnvd\,pc dê d0cumc11wçfü..l d~1(s) 
licilante(s) classilicacl.,(s) em 1° lugar, onde foi vcrilicaclo <Jue todas atenderam a,>s requi sitos <xigidos em Edital. 
ficando hab ilitml.is ncs1c ccrwrne. Os representantes que desejaram visrnram a documc.mtaçào e nada th·~rnm a 
,1crcscenwr. concordmHlo com a decisão do(a) Pregociro(a). f.inaliz.ada a etapa compcti1iv:t e habil itada::; as l'n1prl'S:a~ 
olê nante5 dos mc11o l't:S preços unitários por item. o Pregoeiro declarou as empresas vcnct:dúnlS. conforme n:gistrndo 
a seg.uir: ANTEN ILl)A GOMES DA SIL V A-i'v1 E. com o valor tota l de RS 150.000.00(Cenw e Ci11que111a Mil Reais). 
Nada mais havendo. foi lavr:tda a presente ata. 
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Pro?goé~ro (a) FRANC1 SCú ROBERTO e;:; CARVA;,,Ho ALVE:; 
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