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PROCESSO: PREGAO PRESENCIAL No 06.23.01/2017-PP 

ATA DE CREDENCIAMENTO. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 

o Pregoeiro Ferna do Eduardo Frota Moita, devidarnente designado pelo Exrno. Sr. Presidente da Cârnara Municipal, 

e a equipe de apoib composta par Barcellus Raonny Moita Carvalho e Antônia Eliane de Souza, norneados através da 

Portaria n° 202/2017, de 28 de Julho de 2017. Verificou-se que Antônia Eliane de Souza esteve ausente, assim 

substituida pela K rol Muniz de Castro Tavares, norneada suplente pela portaria n° 204/2017. Estiveram reunidos na 

Rua Deputado Ma uel Francisco, 650, Centro, Tianguá, Estado do Ceará, a partir das 09:00hs, do dia 03 (trés) do 

més de Agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), para a realizaçâo da sessäo de abertura do processo licitatôrio 

concemente ao P EGAO PRESENCIAL No 06.23.0112017-PP 1  cujo objeto é a AQUISIçAO DE APARELHOS DE 

AR-CONDICIONA 0 DE 60.000 BTU'S E AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT, COM 

INsTALAçA0 DOS APARELHOS. As 091110m, o Pregoeiro abriu a sessäo corn a credenciamento dos licitantes, 

estando presentea seguinte ernpresa: P/I - ADECIO MUNIZ PAIVA ME, CNPJ n° 00.487.886/0001-40, representada 

mediante procurac a pelo, Sr. Diego Aguiar Paiva, portador do CPF n° 041.989.683-06, rnediante a apresentação dos 

envelopes "01" - ropostas de Preços e "02" - Documentos de Habilitaçâo. 0 Pregoeiro, por conseguinte, declarou 

encerrado o prazc para recebimento dos envelopes e de quaisquer outros documentos que näo as existentes nos 

respectivos envelopes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento 

sobre as docume tos, de forma a alterar a conteCido original dos mesmos. Apôs a veficaçäo dos documentos e 
envelopes referido 3 , a Pregoeiro se manifestou sabre a sua aceitabilidade, as quais foram rubricados pelo Pregoeiro e 

equipe de apoio, ceclarando as mesmos satisfatórios, e posteriormente, colocando as docurnentos a disposiçäo dos 

licitantes para que tarnbérn as rubricasse, o que foi feito pelo representante do licitante, já nomeado. A partir dal, a 

Pregoeiro registrou os licitantes credenciados: P/I - ADECIO MUNIZ PAl VA ME, prosseguindo foram solicitados as 

envelopes 01 con endo as propostas de preços ao qual: a empresa P/I - ADECIO MUNIZ PAIVA ME, apresentou 

uma proposta esc ita corn o valor total de R$ 21.490,36 (Vinte e urn mill, quatrocentos e noventas reais e trinta e 

seis centavos). Em seguida a Pregoeiro convidou as licitantes credenciadas para a fase de lances. Passando se 

então a fase de lances verbais, sendo entâo declarada ARREMATANTE DA FASE DE LANCES a ernpresa P/I - 

ADECIO MUNIZ FAIVA ME, corn o valor total de R$ 20.960,00 (Vinte mil, novecentos e sessenta reais), conforme 

mapa de lances en anexo. Passando se entäo a fase de lances verbais, sendo entâo declarada VENCEDORA DA 

FASE DE LANCES a empresa P/I - ADECIO MUNIZ PAIVA ME corn a valor global de R$ 19.110,00 (Dezenove mu, 

cento e dez rea s) para todos as itens, conforme rnapa em anexo, foi aberto entäo o envelope conte a/ 
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documentaco de habilitaço da referida licitante e, por conseguinte declarada "HABILITADA". 0 Pregoeiro então 

indagou ao repreentante da empresa se havia algum registro a ser feito em relaçao a todos Os atos por ele 

praticados, quando entäo, o licitante concordou com o mencionado resultado, e renunciou ao prazo recursal, bem 

como ao direito d impetrar qualquer recurso administrativo. 0 Pregoeiro então, diante da manhfestação de renuncia 

ao prazo recursal ao direito de impetrar quaisquer recursos, e constatando que nada mais havia a ser acrescentado, 

declarou encerrad a sessão, sendo então lavrada a presente Ata, por mim, Fernando Eduardo Frota Moita, Pregoeiro 

e que val assinad adiante pela equipe de apoio e pelos licitantes all presentes a sessao. 
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