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CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA

ATA DE REALIZAGAO DE PREGAO PRESENCIAL AND
PREGAO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM”TT

PREGAO PRESENCIAL N? 011/2019-CMT

Aos 27 dias do mês de Janeiro de 2020, &s 09h30min, na sala de reuniëo da

Comissao Permanente de Licitacêo, na Rua Dep. Manoel Francisco, N* 650 —

Centro, CEP: 62.320-000 - Tiangud - Cear&, reuniram-se, em sessao pUblca, o

PREGOEIRO: Armébio de Almeida Fernandes, e EGUIPE DE APOIO: Antonia Elane

de Souza e Antonio Natfhanael Sobrinho de Souza, para reolzac&o dos atos

referentes ao PREGAO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM, de N”

O11/2019-CMT, aue tem por objetivo a PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO

DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA NOS

JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO

CEARA. Abertos os trabalhos, foi constatada a presenca do icitanie: 1. ESCRITA

PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LIDA, inscrita no CNPJ N?

11.439.609/0001-88, representada pelo seu Proprielario o Sr. Alexandre Alves Mota,

inscrito no CPF 132.153.718-20. Afo continue, o Pregoeiro declarou aberta a fase

de credenciamento, onde o participante apresentou sua documentacao para

apreciacdio e apos a ondlise da mesma pelos presentes na sessêo, sendo

rubricado pelo licitante representante da empresa, Pregoeiro e Fauipe de Apoio,

em seguida o Pregoeiro divulgou o seguinte resultado: Empresa Credenciada por

atender o exigido no Edital. Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de

Drecos. Procedeu-se, da obertura do envelope de precos da empresa

credenciada. O Pregoeio esclarecey due o procedimento seria realzado

levando-se em considerac&o o Menor Preco por lem. A Droposta foi analisada e&

sendo rubricada pelo licitante representante da empresa, Pregoeiro e Eaguipe de

Apoio. Estando em confomidade como exigido no Fdital, foi declarada

Classificada. Prosseguindo os trabalnos, a empresa apresentou proposia de

precos com o valor total em todos os itens de R$ 36.200,00 (Trinta e Seis mil e

Duzentos). Desta forma o Pregoeiro, vsando da faculdade prevista no iem 8.6 do

instyumento convocatêrio c/c o item 8.12, negocioy com o representanie da.

empresa presente, aue reduziy sya proposta referente a todos os itens licifados

icando o valor final total em todos os itens de R$ 35.300,00 (Trinta e Cinse Mil e

Trezentos Reais). Os lances verbais foram registados em documento em anexo de ë

conhecimento dos licitantes. Passou-se, entëo, & abertura do envelope de

habilitacêo, aue foram analisadas e rubricados pelo licitante representante da

empresa, Pregoeiro e Eauipe de Apoio, em seguida chegou - se ao seguinie

resulfado a empresa 1. ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA

PUBLICA LIDA, foi declarada habilitada por cumprir com todas as exigéncias do
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edital. Foi solcitado na presente sessio, a empresa vencedora e& hobitadaa

proposta ajustada para anexar-se ao processo devido, no prazo méximo de 24 h

(Vinte e auatro horas). O Pregoeiro guestionou o licitante auanto & possibilidade

de interposicêo de recursos. O Representanie da licitante presente desistiu

expressamente da intencao de interpor recurso. O Pregoeio Consignou a

desistência em ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou

encerada a presente reuniëo, e para constar, lavrou-se a presente Ata, gue lida

e aprovada seri assinada pelos presentes.
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