lo

~

~

ESTADO DO CEARÁ
"
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ

1
\

der.l
...,
• f'L,"
'

.~.~~ · rs~_
•

..J•

--

\~

\

<.·o,

~;

G;

~

. '~>

: -~~o~

rc1, !C::~

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENC...
004/2017-CMC PARA FASE DE LANCES E JULGAMENTO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

DA

Aos 24 (Vinte e quatro) dias do mês de Maio de 2017, às 15h00 (quinze
horas), na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Câmara
Municipal de Cruz, sito à A v. Amadeu Filomeno s/n°, Aningas, Cruz Ceará , reuniu-se o Pregoeiro Sr. Ricardo Nascimento Leite, juntamente
com a equipe de apoio, para ser retomada a fase de lances, após, a
análise e parecer jurídico da Assessoria jurídica, sobre os
questionamentos levantados pelas empresas descredenciadas por
ocasião do certame no dia 19(dezenove ) Maio de 2017, conforme
consta nos autos. Pregão Presencial no 004/2017-CMC- CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ATRAVÉS DE
EMISSORA DE RÁDIO FM, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS,
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, TODOS DE
INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE.

O Pregoeiro retomou os trabalhos no sentido de que as empresas:
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO Á INFÂNCIA DE CRUZ, HEDIGLEY
DOS SANTOS MENDES - MEl- ME e JACINTO VASCONELOS ALBUQUERQUEME, pudessem ofertar seus lances, feito isso, o pregoeiro confrontou com

os preços estimados pela administração desta câmara , que nenhum
estava superior aos preços máximos exigidos e sem mais negociações
as propostas foram aceitas para os (itens 01, 03 e 04), ficando assim o
item 02, DESERTO/FRACASSADO, visto que não acudiu interessados. o
Pregoeiro abriu os envelopes de habilitação das licitantes,que foram
rubricadas pelos participantes, para em seguida, para conferir, analisar
e verificar as documentações apresentadas, constatando-se que as
empresas estava habilitadas, por ter cumprido todas as exigências da
habilitação, constante no edital , Facultada a palavra às licitantes para
manifestar-se sobre as intenções de interpor recursos, ambas
renunciaram as interposições de recursos .
O Pregoeiro, então, anunciou as licitantes vencedoras do certame,
conforme segue:
1)

;

N ~

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO Á INFÂNCIA DE CRUZ -

CNPJ.: 01.721.840/0001 -06, com o valor de R$ 1.700,00 (Hum mil e
Setecentos reais) por mês, perfazendo um valor total de R$ 20.400,00
(Vinte mil e quatrocentos reais).
2) HEDIGLEY DOS SANTOS MENDES - MEl- ME., - CNPJ.: 26.765.898/000182, com o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) por mês, perfazendo um
valor total de R$9.600,00 (Nove mil e Seiscentos reais).
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3) JACINTO VASCONELOS ALBUQUERQUE-ME - CNPJ.: 10.655.976Jid 1
56, com o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) por mês, perfazendo um
valor total de R$9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).

Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do
Pregão às lSh 46min (Quinze horas e 46 minutos) , sendo lavrada a
presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes,
para surtir seus efeitos legais.
Cruz-CE, 24 de Maio de 2017.

LICITANTES:

1- ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO Á INFÂNCIA DE
CRUZ:
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