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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.16.2-SRP 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h30min, 
na Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, Centro, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Pregão nomeada pela Portaria N° 525/2018 de 16 de 
Abril de 2018, composta pelos servidores, Rosilândia Ribeiro da Silva - Pregoeira, Maria 
Clezivânia Lima Cavalcante e Francisca Jorangela Barbosa Almeida, membros da equipe de 
apoio, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento, abertura e 
julgamento dos envelopes concernente às propostas de preços e envelopes concernentes 
aos documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.16.2 
- SRP cujo objeto é a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e 
eventuais contratações para aquisição de Bandeiras Municipal de Interesse do Gabinete do 
Prefeito, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Às 08h30min a Pregoeira 
deu início a sessão constatando que não havia a presença de nenhum licitante nesta sessão, 
orém registrou que foi recebido pela Pregoeira na data de 21/08/2018, um envelope via 

nwUorreios SEDEX protocolo DY 462427280BR da empresa VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECCOES EIRELI - CNPJ N° 03.574.465/0001-44. Em seguida, acompanhada da Equipe de 
Apoio abriu o referido envelope, onde se verificou que dentro do envelope protocolado 
constavam as condições de participação da empresa VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECCOES EIRELI - CNPJ N° 03.574.46510001-44, juntamente com ENVELOPE N° 01 
(PROPOSTA DE PREÇOS) e ENVELOPE N° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). Às 08h45min a 
Pregoeira declarou encerrado o recebimento de envelopes para este pregão e analisando as 
condições de participação da empresa VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 
EIRELI - CNPJ N° 03.574.465/0001-44, confirmou que a referida empresa está apta a participar 
do certame. A Pregoeira procedeu à abertura do envelope N° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS), 
verificando que a proposta da proponente encontra-se CLASSIFICADADA, com o valor do Lote 
único de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais). Na impossibilidade de 
negociação devido a ausencia de representante nesta sessão, a Pregoeira analisou a 
proposta de preços aqui apresentada em comparação com orçamento da Admministração, 
constatando que o preço está abaixo do valor orçado, sendo considerado compatível com 
os de mercado já que é inferior à média daqueles apurados pelo Setor de Cotações do ,unicípio de Horizonte/CE. Desta forma 'a Pregoeira declarou a empresa VIDEBAND INDUSTRIA 
COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ N° 03.574.465/0001-44, vencedora do Lote Único 

com o valor de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais). Em seguida a Pregoeira 
acompanhada da Equipe de Apoio abriu o envelope N° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO), 
da empresa vencedora, analisando toda a documentação apresentada. Ato contínuo 
declarou HABILITADA a empresa vencedora VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECCOES EIRELI - CNPJ N° 03.574.465/0001-44, tendo em vista que a mesma cumpriu as 
normas editalícias e as normas da Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/02. Nada mais 
havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão às 1 Oh3úmin, do 
que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira e pelos 
membros da eauioe de aooio. 
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