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ATA DE REAUZAçA0 DE PREGAO PRESENCIAL 
PREGAO PRESENCIAL DO TWO MENOR PREO POR ITEM 

PREGAO PRESENCIAL No 00112016-CMI 

As dez horas e trinta minutos do dia 29 do Janeiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a 
Pregoeira da Camara Municipal de lpueiras corn sua Equipe do Apoio, na sua sala de reuniôes, 
localizada a Rua Cel. Manoel Mourâo, S/n, Centro, Ipueiras - Ceara, composta pelos seguintes 
rnembros: MARIA EDILENE LEONCIO - Pregoeira; MARIA SALETE RODRIGUES FARIAS - 

Mernbro de Apoio 0 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS - Membro de Apoio. 0 
presente certame tern como objetivo a pratica dos atos inerentes ao procedimento do Pregao 
Presencial n° 001/2016-CMI cujo objeto e o PRESTAçAO DOS SERVIQOS DE APOIO 

'Th ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO, 0RIENTAçAO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS DE CONTRATAQAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE. 

Dando inicio a sessão, a Pregoeira solicitou os documentos do credenciamento da 
empresa presente, conforrne relaçâo anexa a fim do cornprovar a existencia de poderes pare 
formulação de proposta e pare a prática do todos os demais atos inerentes ao certarne. A pregoeira 
fez urna explanacão sobre as norrnas e procedimentos do Pregão Presencial estabelecidas na Lei 
n° 10.520/2002 e no Decreto n°. 3.555/2000, ressaltando e explicando os direitos das licitantes 
quanto a interposicâo de recursos. 

Cornpareceu a presente sessão a seguinte Licitante: 
1. E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME, CNPJ NO 

14.866.182/0001-92, representada pelo seu procurador o Sr. Pedro Franklin 
de Viterbo, CPF n°  026.938-573-84. 

ApOs análise das credenciais da empresa presente e da declaraçâo de curnprimento 
dos requisitos de habilitação da licitante, constatou-se que a licitante estâ credenciada a apresentar 
lances verbais. 

As 101145min, efetuada a verificaçâo das credenciais dos participantes, a Pregoeira 
declarou encerrado o prazo e a fase pare esse procedirnento, solicitando a entrega dos envelopes 
contendo propostas e documentação. Em seguida, foi aberto o envelope de propostas de precos. 

Cumpre salientar quo a presente empresa participa desta licitação na condiçâo de 
Microernpresa. 

O Licitante presente verificou a proposta apresentada, näo havendo nenhuma 
manifestacão, a rnesma foi lida para conhecimento de todos. 

Observados os procedirnentos previstos no artigo 4°, incisos VIII e IX, da Lei n° 10.520, 
do 17/07/2002, a licitante teve sua proposta classificadas e entâo foi convidada a apresentar lances 
verbais. A empresa E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME, apresentou proposta de 
preços corn o valor total do R$ 29.150,00 (vinte e nove mil canto e cinquenta reals), sendo o 
valor mensal de R$ 2.650,00 (dolls mil seiscentos e cinquenta reais). Desta forma a Pregoeira, 
usando da faculdade prevista no item 8.6 do instrumento convocatório c/c o item 8.12, negociou 
corn o representante da empresa presente, que reduziu sua proposta referente aos serviços 
licitados, ficando o valor final de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), sendo o valor 
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mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e soiscentos reais). A Pregoeira verificou se a preço 
apresentado encontrava-se abaixo do orçamento estimado pela Câniara Municipal, constatando 
qua sim, e entâo declarou a empresa vencedora na fase de negociaçäo. 

Encerrada esta fase, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentaçâo de 
habilitação da licitante classificada. 

Analisada a documentação, a licitante E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - 
ME fol considerada HABILITADA par atender a todas as exigéncias do Edital. 

A proposta e a documentaçâo foram franqueadas ao licitante presente para efeito do 
que estabelece o inciso XVIII do artigo 40  da Lei no 10.520, de 17/07/2002, onde foi oportunizada a 
interposiçâo de recursos contra o julgamento da Iicitaçâo. 

Nâo havendo manifestaçao neste sentido por parte do licitante, a Pregoeira 
ADJUDICOU o objeto do certame a empresa vencedora. 

•'Th Por fim, Iavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, pela 

Equipe de Apoio ao Pregâo e pela licitante presente para surtir seus efeitos legais. 

lpueiras-Ce, 29 de Janeiro de 2016. 
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