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MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

A IA DA SPSS0 ptJUi. ICA 	-w Iftii i\ DO lRiCÂOi> RíSkNCiAL N 0220t 7-CMVC. 

Os ((7 (sete) 11 ia j fl 	•\ ' de 2017. 	 i) 0(i) (jo 	ho ra!;). 5551) (te .ic 1 açõn da C5 mara 

tu ri 	l'a 

 

deViçosa do (ca r 	uj ii u-e o Prce,oci o - Si -  NIzireelo Lima  Crt a ic au te. itintar ,1011  te coiii a equipe de ,poio. pari 

itliiit te ii lo dos 011\ eiopes de úp Ias (te preços e documentação de liabili(açálo, dcc laraçõo que cun ipre as C\ iC flC 05 de hab Ii ta çi 

dOS t' loesis iiileicssadas Ciii paiuicip;ir do PreuSo Presencial o 02,201 7-CM C - 	CON'ÍRA']'AÇÂO DOS SERVIÇOS DE 

í)i\ t,:I.G;.\Ç3t() 1 VE1CIJI..AÇÂ() Dl" \i..\ iIRlAS i'1J131.i('ITÃR!AS DA CÂMARA \IL,Ni('IPAL. 
O Pregoeiro ahnu a scss5o e SotiL:i(k'(1 tIas licitantes que apreseiltassem as declarações (lo cumprimento de li, 	10. atestados de 

iplencia. as coinpius\ ações de endereço e envelopes de propostas de preços e cloctimt'iitos de habiiitaçao. conterrndo com o rol tIL 

licitantes credenciticlas apresent0i'anl 05 ultrciuiiieii0tçõcs ()2 (jpt) licwmIes. colI rorille  idcnriíicaçõo na Relaçaodc Credenciados. em 

aitC\O tu e ralinente. conferiu as declarações de ciinrpri riietijo tIOS e\iOtncjas de habili iaç5o. ales lados de adiniplencia e compro\ ações 

de endereços, lendo todas as Iicituites, atendido is e\ iir3ncias. foram declaradas aptas a participarem do ccrlrnle Apos. informou que 

abriria os ent clopes de propostas de preços e que elassi ficaria as própostns. conthrnic delin ido no Ijdual cio Preuõo, e as classit icadas 

pa.ssaóani para a fase tios lances ofertados 

Abei tos os em elopes dc propostas de preços, as liiDPOStUS  foiain colocadas 5 dispos,çõo dos licitantes. para veriricarem e rubricarem 

os propostas Des oh idas, o Preroen O iii tormou (ttiC as propostas sei i mi s cri ( 'icacias quanto Ss especificações  iffiIIIIIIIS eig idas. ApiTo; 

a analise foi verificado que as propostas atendiam as esiodncias tio edital As propostas apros tidas foram lidas P' conhecimento de 

todos e relTistradas ao Quailio de Controle de l'rolxssras!Laiices e classificadas para a fase de lances. passando-se para a fase dos 
lances ofertados e neirociaç5o de iiieritim'cs preços ('onctuiida a fase de latices para o iiem. tendo-se o menor preço apresentado. 

con 1 i'niitad o corri o preço mas rito admitido pela Ad ninmis r;uçSo, e tendo ,ido neciLo. cl, o 1 reuoei ro abriu o cmi \ etc pe de 1 mb li la çõo da 

licitante que apresentou o menor preço. \t S ALBUQUEI1.QIIE - ME - ( NPJ 1 (h-t -1230)001- (. para conferir, analisar e seriíicar 

a cl ocur mcii t aç5o apresentada. e mmli cai idi i -se que a Ii cm omite estas a tia ti li tad a por não atender mio item - 10,14. Rela 1 iva n icu te õ 

qualificação econômico-firiamiccii'a a) Cer11d5o Negatis a de Fakincia  ou Concordata c\pedida pelo Distnjhtnc]or cia Sede da 

Lmcmtante:".prcvisto rio Edita] O i'reuoeiro abriu o envelope de liabilitaçSo da licitante setmimd!a colocada, sendo que após análise. a 
uriesnia foi considerada habmlmtada, e o objeto foi contirmado para a licitante C.\ PEREIR.\ DOS SANTOS PROPAGANDA. 
1' si facultada a paias ra Ss licitantes para manifestarent-se sobro a 1111enç5o de interpor recurso, aias nenhum niani festou a iritençõo cia 

interposição de recursos O Precoeiro. ciitSo. informou que adjudicar ia a licitante. ci objeto para o qual apresentou a proposta de menor 
alor 

O iesiiliado tinal liii n setaunate. d scrniiiiiando-se por licitante vencedora, o itelil  e o ator total adiudicado. cutos detalhes constam cl, ,  
quadro aneso 5 presente Ata. 
1) CÁ PEREIRA DOS SANTOS PROPAGANDA - C'NPJ 00.5.12 S(ií (50111 -t6, vencedora para o item Único, com o valor tinitõnici de 
R. 2 450,00 (dois nrrl quatrocentos e cinquenta reais) o \ alor total de RS 2) 4011.1)111 Vinte e nove mil e quatrocentos reais) 
Períui,'eiido o alor tomai licitado de 1S 29.400,00 (Vinte e nove mil, quatrocentos reais). 

Ao final desta ,çess5o a licitante foi int'ormada cine dei erS api'esentmur a proposta tinal. adequando (1 pi'opost:u ofta'tada por lances em que 
trai vencedora no pra/o de 24 (5 imite e quatro) horas. 

Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessõo do PrcgSo mis 11h30 (on;e botas e trinta minutos), sendo las moda a 
presente ata que sai assinada pelo Pregoeiro e licitantes, pina sun'tir seus efeitos iccais. 

Nada uni is iras'endo a registrar. deu-se por encerrada a sessão do Prog2ts. mis 1 1 .30h. sendo lav mdi 'i pres"mu te '111 que s 'o 'is iii 'uda p e l o  
i'meucaairo e licitantes presentes para surtir seus efeitos leuais 

Viçosa do Ceará - ('earfm. 07 de .'\hnl do 2)) t 7 

PRE(jOi;1RO N'lmiicelo Lnna (.'asalc;inte , - 	 J'» .. - 
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('À PERI'iiR..\ DOS SANTOS i'R()ImÁG,.'\N[)Á 
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