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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFERENTES AO PREGÃO N° 2018.08.22.1. 

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de refeições destinadas ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme 

especificações apresentadas no Edital Convocatório. 

Data de Abertura: 05 de Setembro de 2018. 
Horário: 09:00 horas. 
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Endereço: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro - Farias Brito/CE. 

Ao(s) 05 de Setembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se o(a) 
Pregoeiro(a) Oficial do Município, Luclessian Calixto da Silva Alves, juntamente com sua equipe de 
apoio, nomeados através de Portaria do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo 
composta por Tiago de Araújo Leite e Miguel Ferreira Nobre Neto, para que fossem recebidos os 
envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão n° 
201 8.08.22.1, cujo objeto supracitado, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 
Pontualmente às 09:00 horas do dia supra, o(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) declarou que estavam 
abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Tiago de Araújo Leite para 
secretariar a sessão. Fez-se presente a reunião a seguinte pessoa física: Maria Nogueira da Silva, 
devidamente credenciada, na forma estabelecida no Edital Convocatório. Feitas essas 
considerações, deu-se início aos procedimentos do presente Pregão com o recebimento dos 
envelopes contendo propostas comerciais e documentos de habilitação, bem como dos documentos 

- necessários para o devido credenciamento do licitante, fato este já relatado. Recebidos os referidos 
envelopes, fora aberto primeiramente o de Proposta de Preços, sendo elaborado o devido mapa 
comparativo dos preços, para se saber se os preços apresentados estavam compatíveis com os 
praticados no mercado pertinente ao ramo, assim como para se saber se ocorreria a oferta de lances 
verbais. Feita a devida comparação e sendo realizada a etapa de lances verbais, constatou-se o 
seguinte resultado: o(a) licitante Maria Nogueira da Silva inscrito no CPF n° 045.574.463-70 
classificado(a) nos itens 1 e 2 totalizando o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil quinhentos 
reais), tendo finalizado sua proposta pelo valor escrito, sem que houvesse a oferta de lances verbais, 
mesmo após negociação com a Pregoeira conforme Mapa de Registro de Lances Verbais constante 
em anexo. Concluída esta análise, passou-se para a fase de julgamento da documentação de 
habilitação da pessoa física vencedora, sendo inclusive realizadas consultas on-line (via internet) 
para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Após a realização da referida 
análise, fora(m) declarada(s) habilitada(s) a(s) pessoa física participante(s) e vencedora(s) por 
cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. O(A) Senhor(a) Pregoeiro(aep . yY) 
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que o presente certame seja adjudicado ao(s) seu(s) respectivo(s) vencedor(es). E, nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrado o prejn1aertame, do que para constar foi lavrada a 
presente Ata, que vai assinada por mim, Tiago de Araújo Leite, que secretariei, 
pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e demais membros da equipe de apoio, assim como pelo licitante 
presente. 

Assinaturas: 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Apoio Tiago de Araújo Leite 

Apoio Miguel Ferreira Nobre Neto 

Item i Nome/Razão Social 	 ] Assinatura/Rubrica 

1 Maria Nogueira da Silva
j _ 
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MAPA DE REGISTRO DE LANCES VERBAIS 

Pregão N° 201 8.08.22.1 

AS APRESENT, 
Licitantes 	 Valor 
Maria Noaueira da Silva 

Farias Brito/CE, 05 de Setembro de 2018. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Apoio Tiago de Araújo Leite 

Apoio Miguel Ferreira Nobre Neto 
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