ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO P

ENCIAL N.“

07/20184018-SAF

Aos

I

I

(um) dias do mês de abril

de

zm, ás oxmso (Oiw

&

mma). na Sala

reuniões dª Comissão

de Sama
de Licitação sim a Rua Profa Ernestina Cªmada. so, Flanahn da Piracicaba, desu Cidade
a
Quiléria-Ceará. reuniu—se a Pregoeira SIE. Edileuza de Albuquerque Fernandes, juummeme com

equipe de apoio, pam reuebimcmu das declamções

: envelopes de pmposuu de preços e dmumemos

de habilimção dus licimnles iruerussudus em parricipur do Pregão Presencial emm-SAE, cujo
LANCHES E
objeto e' CDN TRATACÃU DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNFEI'MENTO DE
REFEIÇÓESÍ PARA EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A Fragen-jm abriu a scssâo

suiicirou das Bahamas que

:

Summum as declarªções de Cumprimenlo dr.- minação, Certidão de

de
udimulenciu qua-rm aos Tribulos Municipais da Prefeilum de Sama Quitéria, mmpmvuçâu
nvel
Endereço, declaração que su znquadra como micmempresa Ou errrpmu de pequeno pone :

,

MARIA DUARTE PIRES . ME. SAMIR CAVALCANTE AUR ME, LARISSA M. I:. FONSECA
MIE :
ME, PATKEK QUEIROZ RAMOS » ME E. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVELRA .

,AMX SERVIÇOS EIRELI

,

ME, Inicialmente. conferiu as declarações de cumprimento das

Exigências de habilitação, mesm-ias de adimplência, comprovaçãº de endereço e declmçãn que se
EPP» após a eminência foi divulgado que as seguintes empresas deixaram de
ME

:nquadm comº

ou

,

arrenda as condições de panicipaçâo: GTA? LOCACOES E VENTOS EIRELI ME. por deixur de
apresentar u exigido no subilem 3.5; MULTIPLAN CONSTRUCOES E EVENTOS EIRELLI - ME,

,

pºr deixar de apresenw u exigidº nos subitens 3,3, 3.4, 3.5; HORLAN BRITO BERTOLDO ME,
por descumprir Os subirms 33 e 3.5; FRANCISCO TIAGO ALMEIDA SILVA, por descumpri o
subirem 3.5; F. w. QUEIROZ RAMOS

social o objeto da
, ME, por não comer em seu objewdesacordo
exigido

,

d
presente Ecivaçãn: LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME. por aprcscmar em
rm subilcm 3.5; EOR PRODUÇÓES LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI-ME, por deixar de

apresentar a exigido nos subircrrs 3,3. 3.4. 3.5;1. P DE SOUSA NASCIMENTO, por descumprir n
exigidº no subrmm 3.4; IEIuANE SILVA CAMPOS ME. por descumprir » exigido no subitem
3.5; MEGA n 4 TRANSPORTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELII por dmumprir o subimm 3.5.

,

rendo as demais licitantes, amudidu us exigência forum declaradªs Epms u pmidipmru du
Após. informou que abririn ns envelopes de prºpostas de
Rua horn. Enedina ('a/mula, sn . l'limullu da

pm,—us,

mmm,

Aberrus os envelopes de pmposhas

leclmlm. Samu Quiiéríu . ('E

(“E/'; 62280-017"

'?

&

ESYADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
de preços, 915 quais foram colocadas à disposição dos licitantes, para verifí
quxnm nos
devolvidas, & Pregoeim infurmuu que as proposm seriam

mmm

pm
mm
msg» de

valem: em mapa de lances, : Eca marcada &
mªis havendº a registrar. deuvse por mccrrada
vai assinada pela Pregoeira e

as mh

' do dia 16/04/2013. Nada

Pregão, sendo lavrada & presenle m que

&

mmm presenles, para surtir seus efeitos legais.
Salva Quílériª - CE,

Pngoeím —Edileum úe Albuquerqu: Fernand
Membm finsnem Olimm das Samos:
Membro >ancisno Daniel de Araújo:

.

ll de ªbril de 2013.
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&

Lienmm:

Rua Prof.:. Ermiínu (“mundu

517 .

rima/m da l-imcicuba. San/a Quilérm - CE, CEP:

622841000

