
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABJLITAçA0 E 	- 

PROPOSTAS DE PREOS REFERENTE A CARTA CONVU 
2018.05.07.1 

Aos 16 (desseseis) dias do més de Maio de 2018, as 07:001-loras, na sala da 
Comissão de Licitacão, estando presentes as integrantes da Comissão de 
Licitaçâo: PRESIDENTE: ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA e seus 
MEMBROS: ANA LUCIA CARVALHO DE BRITO e ANA MARIA FEITOSA 
EVANGELISTA MOURA, e ainda Os Ilcitantes: 1. JOSE IRAM MOTA ALVES, 
2. HERBETY ARAUJO CARVALHO e 3. IARLE FEITOSA REIS 	corn , 

observãncia nas disposiçöes contidas na Carta Convite n 2  2018.05.07.1, cujo 
objeto é a CONTRATAçAO DE SERVIQOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
COMO MEDICO VETERINARIO PARA MANuTENçA0 DAS ATIVIDADES 
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE, no 
Processo ri2  2018.05.07.1e na Lei n2  8.666/93 e suas alteraçöes posteriores, o 
Presidente da Comissâo de Licitaçäo deu iniclo ao procedimento licitatOrio na 
modalidade Convite, recebendo os envelopes "Documentos" e "Propostas", 
simultanearnente, em ato pUblico. Recebidos os envelopes, a Cornissäo tomou 
imediatamente as medidas necessérias para assegurar a inviolabilidade dos 
envelopes propostas, caso não possa na mesma sessão passar da fase dej 
habilitação para a fase de julgamento das propostas, devido ao prazo recursal 
previsto no art. 109, inciso I, almnea "a" da Lei de Licitaçôes. Iniciada a fase de 
habilitaçäo corn a abertura dos envelopes "documentos" que serão analisados 
e rubricados pela 	Comissâo e pelos licitantes presentes. ApOs 	isto, 	fol 
Analisada toda docurnentacão apresentada é declarada a habilitaçao de todos 
os concorrentes. Após a divulgacâo do resultado o Presidente da Cornissão de 
Licitaçâo perguntou aos participantes do certame se iriarn interpor recurso 
contra a sua decisão. Estando todos presentes e, tendo todos desistido 
expressamente do direito ao prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, almnea 
"a", a Cornissâo consignou o ato de desisténcia em ata. Em seguida a 
Presidente da Cornissäo de Licitacäo procedeu corn a abertura dos envelopes 
propostas, que foram analisadas e rubricadas pela Cornissâo e pelos licitantes 
presentes. Iniclalrnente a Cornissão faz a veriflcaçäo se todas as propostas 
atendem as exigéncias contidas na referida Carta Convite, conforrne reza o art. 
48, inciso I, da Lei de Licitaçöes. Em relacâo a esse dispositivo todos os 
proponentes estão classificados. Em seguida foi feito o rnapa cornparativo dos 
preços propostos e, ao serern comparadas as cotaçöes de cada urn chegou-se 
ao seguinte resultado: 0 licitante 1. JOSÉ IRAM MOTA ALVES, apresentou 
sua proposta no valor global de R$ 29.772,00 (Vinte nove mil e setecentos 1 e 
setenta e dois reals), ja a licitante 2. HERBETY ARAIJJO CARVALHO, yen 
a licitaçâo corn sua proposta no valor global de R$ 27.696,00 (Vinte e sete mll e 
seiscentas e noventa e seis reals) e a licitante 3. IARLE FEITOSA REIS 
apresentou a licitaçào pelo valor global de R$ 29.048,00 (Vinte e nove mil Pee± 



quarenta e alto reals), conforme mapa comparativo de preço. 0 vencedti op, 
licitante: 2. HERBETY ARAUJO CARVALHO, pelo menor preço apreseht&j6 	E'P 
de acordo corn a criteria estabelecido na Carta Convite. A Comissao\e2dv; ~/ 
Licitacão divulgou a resultado do julgamento das propostas e, novamente 
perguntou se as participantes iriam interpor recurso contra a decisâo tomada, 
desta vez corn fulcra no art. 109, inciso I, alinea 'b". Todos estavam presentes 
A sessão e desistiram do prazo recursal. TaP desistência foi posta em Ata que, 

apôs lida e achada conforme, será assinada pela Comissâo e pelos licitantes. 
Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. 

Arneiroz - CE, 16 de Maio de 2018. 
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