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ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL 
PREGAO PRESENCILAL DO TWO MENOR PREQO POR ITEM 

PREGAO PRESENCIAL No 0021201 6-CMI 

As doze horas do die 29 de Janeiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Pregoeira da 
Camara Municipal de Ipueiras corn sue Equipe de Apoio, na sue sala de reuniöes, localizada a Rue 
Cel. Manoel Mourâo, S/n, Centro, lpueiras - Cearé, composta pelos seguintes membros: MARIA 
EDILENE LEONCIO - Pregoeira; MARIA SALETE RODRIGUES FARIAS - Mernbro de Apoio e 
FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS - Membro de Apoio. 0 presente certame tern como 
objetivo a pratica dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial n° 002/20 1 6-CMI cujo 
objeto é o PRESTAQAO DE SERVIQOS DE 0RGANIzAçA0, DIGITALIZAQAO E 
ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A cAMARA 
MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE. 

Dando iniclo a sessáo, a Pregoeira solicitou os documentos de credenciamento da 
empresa presente, conforme relação anexa a firn de comprovar a existéncia de poderes pare 
formulacão de proposta e pare a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. A pregoeira 
fez uma explanaçâo sobre as normas e procedimentos do Pregâo Presencial estabelecidas na Lei 
no 10.520/2002 e no Decreto n o. 3.555/2000, ressaltando e explicando 05 direitos das licitantes 
quanto a interposição de recursos. 

Compareceu a presente sessäo a seguinte Licitante: 
1. BRUNO LIMA RAMOS - ME, CNPJ NO 19.339.784/0001-05, representada 

pelo seu proprietário o Sr. Bruno Lima Ramos, CPF n o  666.701.953-20. 
ApOs análise das credenciais da empresa presente e da declaração de curnprirnento 

dos requisitos de habilitaçâo da licitante, constatou-se que a licitante está credenciada a apresentar 
lances verbais. 

As 12h2Omin, efetuada a verificaçào das credenciais dos participantes, a Pregoeira 
declarou encerrado o prazo ea fase para esse procedimento, solicitando a entrega dos envelopes 

'Th contendo propostas e documentaçâo. Em seguida, foi aberto o envelope de propostas de precos. 
Cumpre salientar que a presente empresa participa desta Iicitação na condiçâo de 

Microempresa o Licitante presente verificou a proposta apresentada, não havendo nenhuma 
manifestação, a mesma foi lida para conhecimento de todos. 

Observados os procedimentos previstos no artigo 4 0 , incisos VIII e IX, da Lei no 10.520, 
de 17/0712002, a licitante teve sue proposta classificadas e entâo foi convidada a apresentar lances 
verbais. A empresa BRUNO LIMA RAMOS - ME, apresentou proposta de preços corn o valor total 
de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reals), sendo o valor mensal de R$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reals). Desta forma a Pregoeira, usando da faculdade prevista no item 6.6 
do instrumento convocatorio c/o o item 8.12, negociou corn o representante da ernpresa presente, 
que reduziu sue proposta referente aos serviços licitados, ficando o valor final de R$ 31.800,00 
(trinta e urn mil a oitocentos reais), sendo o valor mensal de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e 
cinquenta reals). A Pregoeira verificou se o preço apresentado encontrava-se abaixo do 
orçarnento estirnado pela Camara Municipal, constatando que sirn, e entâo declarou a ernpr 
vencedora na fase de negociaçäo. 
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Encerrada esta fase, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentaçâo de 
habilitaçao da licitante classificada. 

Analisada a documentação, a Iicitante BRUNO LIMA RAMOS - ME foi considerada 
HABILITADA por atender a todas as exigências do Edital. 

A proposta e a documentaçao foram franqueadas ao licitante presente para efeito do 
que estabelece o inciso XVIII do artigo 40  da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, onde foi oportunizada a 
interposicâo de recursos contra o julgarnento da Iicitaçâo. 

Mao havendo manifestaçao neste sentido P01 parte do licitante, a Pregoeira 
ADJUDICOU 0 objeto do certame a empresa vencedora. 
Por urn, lavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada peta Pregoeira, pela 

Equipe de Apoio ao Pregao e pela licitante presente para surtir seus efeitos legais. 

lpueiras-Ce, 29 de Janeiro de 2016. 

LICITANTES: 

BRUNO LIMA RAMOS - ME: 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

PREGOEIRO - Maria Edilene Leoncio: ,/C3oJIL0 6o(&c'..'& ,, . 17 
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MEMBRO DE APOIO - Maria Salete Rodrigues 

MEMBRO DE APOIO - Francisco Nilson de Cliv 


