
PREGÃO PRESENCIAL N° 0911.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO AFIM DE 
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

Aos 26 de novembro de 2021, às 09:15 horas reuniu-se a Comissão de Pregões, na sua sede, 
situada no endereço Av. Construtor Gonçalo Vidal, s/n, centro, Mucambo/CE supra, nomeada a 
referida Comissão através da Portaria n° 00212021 de 04 de Janeiro de 2021, sendo composta pelo 
Pregoeiro FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR e membros MARIA DE FATIMA LIMA 
OLEGARIO ALCANTARA e JOÃO BATISTA SOUZA COSTA, bem como o licitante interessado, 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de Propostas de Preços 
(ENVELOPE "1") e de Habilitação (ENVELOPE "2") relativos aos Pregão Presencial n° 

• 0911.0112021. O Senhor Pregoeiro declarou que estavam abertos os trabalhos da presente 
licitação. Consigna-se que somente a Pessoa Jurídica abaixo relacionada apresentou a esta sessão 
os devidos envelopes para concorrer ao objeto desta licitação, com o seu respectivo representante: 

EMPRESA CREDENCIADA: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF 

FRANCISCA EDILEUZA MELO 00.795.29310001-40 FRANCISCA EDILEUZA MELO 442.936.583-00 

O Pregoeiro declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes e de quaisquer outros 
documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse 
qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Após 
verificação dos documentos e envelopes referidos, o Pregoeiro se manifestou sobre a sua 
aceitabilidade, os quais foram rubricados pelo Pregoeiro e equipe de apoio, declarando os mesmos 
satisfatórios. Posteriormente foi colocado os documentos de credenciamento à disposição do 
licitante acima citado para que o rubricasse, o que foi feito pelo representante já nominado. Em 
seguida o Pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes " n°  1" contendo a proposta de preço para 
o objeto do referido Pregão e verificou a conformidade da proposta com a especificações e demais 
exigências constantes do edital, ocasião em que foram rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio 
e licitante. O Pregoeiro considerou a licitante CLASSIFICADA. A seguir o pregoeiro iniciou a fase 
de lances verbais com o licitante presente, nos termos do edital os quais encontram-se em anexos 
ao processo. A seguir, foi proclamado ao presente o preço apresentado para o fornecimento do 
obieto da Dresente licitacão cuios valores encontram-se anexados ao processo. 

EMPRESA CNPJ VRGLOBAL 

FRANCISCA EDILEUZA MELO 00.795.29310001-40 R$ 24.800,00 

Após a etapa de lances, o Pregoeiro determinou a abertura dos envelopes de documentos de 
habilitação (envelope "n° 2") da licitante classificada. Os quais foram analisados e rubricados pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e em seguida colocados à disposição do licitante. Foram comprovadas 
a veracidade dos documentos de habilitação apresentado pelo licitante. Analisando os documentos 
de habilitação em cotejo com os ditames do instrumento convocatório, constata-se que a 
mencionada empresa preenche os requisitos de habilitação pré-determinados para o certame, que 
rubricado pelos presentes e pela comissão foi declarado HABILITADO, atendendo integralmente 
aos requisitos do edital convocatório. Ao final foi declarado vencedor do respectivo Lote, conforme 
acima descriminado e no mapa de preços em anexo. Não houve manifestação de intenção de 

ÁJ 

Prefeitura Municipal de Mucambo - Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 
,;, 



1 ata 
a foi 

COMI O PREGÃO: 

FRANCISCO OREC1 
PRE 

MEIDA AGUIAR 

Prefeitura Municipal 
Muca bo 

recurso, conforme determina o art. 40  inciso XVIII da Lei 10.520/2002. Nada ma 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°0911.01/2021 

	

CONT 	 PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO AFIM DE SUPRIR AS 
IP.A 	DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. 

	

1tEM 	 1 	 ES}ECfFiCAÇÁO 

L_1_1  LOTE 01 
REFERENCIA: R$ 13.200,00 	 __________________________________________________________ 

	

PFOPOSTAS APRESENTADAS  	DEMONSTRATIVO DOS LANCES VERBAiS 

	

N° 	 CLA lWADASOROEM 	 EQU 	 t-N NCIADOSLCES 

	

DE 	 LICITANTES 	 VALOR 	 .. Preço 	POR 	 1 0 	 2' 	 .Y 	40 	 50 

<Preço 	. 
LICITAN1 Lanc': 	 Lance 

1 	FRANCISCA EDILEUZA MELO 	 R$ 12.400,00 	 S/L 

MUCAMBO - CE, 26 de novembro de 2021 

FRANCISCO ORIO DE ALMEIDA AGUIAR 
PREGOEIRO 
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