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ATA DA SESSAO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
DE PREOS E DE HABILITAçAO REFERENTES AO PREGAO No 2018.12.04.1. 

OBJETO: Aquisição de água mineral e recargas de gas liquefeito de petroleo - GLP destinadas ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Farias Brito/CE, conforme 
especificacOes apresentadas no Edital Convocatório. 

Data de Abertura: 18 de Dezembro de 2018 
Horário: 09:00 horas. 
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Endereco: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro - Farias Brito/CE. 

Ao(s) 18 de Dezembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se a Pregoeira Oficial 
do Municipio, Luclessian Calixto da Silva Alves, juntamente corn sua equipe de apoio, nomeados através de 
Portaria do(a) ExcelentIssirno Senhor Prefeito Municipal, sendo cornposta por Tiago de Araüjo Leite e Miguel 
Ferreira Nobre Neto, para que fossern recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e Os 
docurnentos de habilitaçäo referentes ao Pregão n° 2018.12.04.1, cujo objeto supracitado, conforme 
especificaçOes apresentadas no Edital Convocatôrio. Pontualmente as 09:00 horas do dia supra, a Senhora 
Pregoeira declarou que estavarn abertos os trabalhos da presente licitaçao, nomeando o Senhor Tiago de 
Araüjo Leite para secretariar a sessão. Fizerarn-se presentes a reuniäo as seguintes empresas: VALERIA 
PRIMO DA SILVA DANTAS - ME, BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME, WILTON DE SOUSA SA - ME e 
SAULLO BEZERRA FERRER - ME, neste ato representadas por seus representantes legais, devidarnente 
credenciados, na forma estabelecida no Edital ConvocatOrio. Feitas essas consideraçOes, deu-se inIcio aos 
procedimentos do presente Pregao corn o recebirnento dos envelopes contendo propostas comercials e 
documentos de habilitaçäo, bern corno dos documentos necessários para o devido credenciarnento dos 
licitantes, fato este já relatado. Recebidos os referidos envelopes, foram abertos prirneirarnente os de 
Propostas de Preços, sendo elaborado o devido mapa comparativo dos preços, para se saber se Os preços 
apresentados estavarn cornpatIveis corn os praticados no rnercado pertinente ao ramo, assirn corno para se 
saber se ocorreria a oferta de lances verbais. Feita a devida comparaçäo e sendo realizada a etapa de lances 
verbais, constatou-se o seguinte resultado: o(a) licitante VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS - ME inscrito 
no CNPJ n° 13.745.946/0001-29 classificado(a) no item I totalizando o valor de R$ 32.632,10 (trinta e 
dois mil seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos), conforme Mapa de Registro de Lances Verbais 
constante em anexo. Fora destacado que algurnas empresas tiverarn suas propostas desciassificadas da 
seguinte forma: SAULLO BEZERRA FERRER - ME, por apresentar erro na data de abertura do certame, 
constando a data de 13 de Agosto de 2018, anterior a existência da presente Iicitaçao; e WILTON DE SOUSA 
SA, por näo apresentar as declaraçoes de conhecimento de todos os parärnetros e elementos e que sua 
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, de integral concordância corn os terrnos 
deste edital e seus anexos e de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitaçao. Concluida esta 
análise, passou-se para a fase de julgamento da documentaçao de habilitaçao da(s) empresa(s) 
vencedora(s), sendo inclusive realizadas consultas on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de 
alguns dos docurnentos exigidos. Após a realizaçao da referida análise, fora(m) declarada(s) habilitada(s) a(s) 
ernpresa(s) participante(s) e vencedora(s) por curnprimento integral as exigências do Edital Convocatório. 
Fora destacado ainda que a ernpresa BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME inicialrnente rnelhor classificada 
para o item 2, restou inabilitada por não apresentar a Certidäo Simplificada da Junta Cornercial, não 
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comprovando o capital social minimo de 10% (dez P01 cento) do valor estimado da Licitação. Como não havia 
mais licitantes classificados para o item 2, o mesmo restou fracassado. 0(A) Senhor(a) Pregoeiro(a) 
recomenda que o presente certame seja adjudicado ao(s) seu(s) respectivo(s) vencedor(es). E, nada mais 
havendo a tratar, deu -se por encer -e-esente certame, do que para constar foi lavrada a presente Ata, 
que vai assinada por mim, ________________, Tiago de AraUjo Leite, que secretariei, pelo(a) Pregoeiro(a) 
Oficial e demais membros da equipe de apoio, assim como pelos licitantes presentes, que manifestaram 
interesse. 

Assinaturas: 

Comissão  

Funçäo Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves  
I AX~~ 

poio liago de Araójo Leite 

poio Miguel Ferreira Nobre Neto 
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MAPA DE REGISTRO DE LANCES VERBAIS 

Pregao NO 2018.12.04.1 

mineral aarrafäo de 20 
DEMOSTRATIVO DE LAN 

Licitantes 	 Valor 	1 0  Lance 
VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS - 	 4 
ME 

Farias Brito/CE, 18 de Dezembro de 2018. 

VISTO DA COMISSAO: 

Comissão  

Funcão Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Apolo Tiago de Araijo Leite 

Apolo Miguel Ferreira Nobre Neto 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 


