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ATA DA SESSAO PtlBLICA D0 PREGA0 PRESENCIAL Nq 001/2022.

As O9hsoomin, do dia 26 de abril de 2022, no Plenirio da Camara Municipal de Amontada, sito a
Rua Dona Maria Belo,1311, Centro, Amontada -Ceari teve inicio o certame que tern como obieto
o    REGISTRO    DE    PRECOS    PARA   A   CONTRATACAO    DE    EMPRESA   ESPECIALIZADA   PARA
PRESTACAO  DE SERVICOS DE  PUBLICACA0  DE  MATERIAS  LEGAIS  DE  INTERESSE  DA CAMARA
MUNICIPAL   DE  AMONTADA,   EM   |0RNAL  DE   GRANDE  CIRCULACA0  E   DIARIO   OFICIAL  DO
ESTADO,  mediante   PREGAO   PRESENCIAL  N°  001/2022.  Estando  presente,  a  Sra.  Pregoeira
Patricia Alves Teixeira e a Equipe de Apoio a Sra. Maria Lucivanda Alves e a Sr. Gustavo Bezerra
Guabiraba,  designadas  atrav6s  da  Portaria  n°  044/2022  de  001/03/2022.  Para  dar  infcio  ao
Preg5o a Sra. Pregoeira de imediato solicitou o credenciamento dos interessados em participar
do  certame.  Logo  ap6s  prosseguiu  com  a  solicita9ao  da  declaraf:ao  de  pleno  atendimento  aos
requisitos de habilita9ao conforme solicitado no  edital, para participa9ao do Pregao Presencial.
Verificou-se  o  credenciamento  de  01  (uma)  empresa:  HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI,
inscrita no CNP) ng 07.779.242/0001-74, neste ate representado pelo Sr. Francisco Valdi Soares
jtinior,   CPF   n°   012.592.173-02   (procura9ao   em   anexo).   Depois   de   encerrada   a   fase   de
credenciamento  e  recebimento  dos  Envelopes  nQ   1   (Propostas)  e  ng  2   (Habilita9ao),  tendo
declarado encerrado o prazo para recebimento dos envelopes do Licitante acima mencionado foi
devidamente Credenciado. Ato contfnuo passou-se a fase de abertura  e anilise da  Proposta  de
Prefos  do  Licitante,  tendo  sido  as  respectivas  folhas  rubricadas  e  analisadas  pela  Pregoeira,
pelos  membros  da  Equipe  de  Apoio  e  pelo  Licitante  presente,  que  passaram  a  analisar  os
criterios   de  aceitabilidade  e  atendimento  as  especificag6es  do  Edital  e  conforme  Mapa  de
Registro  de  Lances  em  anexo. Ato  conti'nuo  iniciou-se  a  fase  de  negociagao  em  que  o  Licitante
refez uma nova proposta de pregos. Encerrada a negociag5o  a  Sra.  Pregoeira abriu o envelope
contendo os documentos de habilitafao da licitante vencedora, os quais ap6s serem analisados e
rubricados,   foi   considerada   HABILITADA.   A   Pregoeira   declarou   vencedora   do   certame   a
empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI, inscrita no CNP|  n9  07.779.242/0001-74. Em
consulta a licitante sobre a eventual apresentagao  de intenc6es de recurso, declinou a licitante
do direito de interpor recurso, a Sra. Pregoeira indagou se havia algum questionamento quanto
ao  desenrolar  do  Pregao  n°  001/2022,  com  a  que  foram  unanimes,  nao  havendo  nada  a  ser
contestado, f]ca a empresa HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI convocada a  apresentar a
nova Proposta Readequada, portanto ficou o item desta licitagao adjudicado pela Sra. Pregoeira.
Em seguida a Sra.  Pregoeira agradeceu a participa9ao de todos,  enfatizando o comportamento
profissional  da licitante presente. Nada mais havendo a tratar,  a presente ata foi  assinada pela
Pregoeira, pela equipe de apoio e por quem de direito. Amontada -CE, 26 de abril de 2022.
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