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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
09/2018-SEADM-SRP - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E .gVENfÚ&IS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TÍANGUÁ
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Aos 12 (doze) dias do mês de Junho de 2018, às 08h:30 (oito horas e trinta mimttpsjfíia
sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal- de Tiangúá?^sjtojk-Av.
Moisés Moita n°. 785, Bairro Planalto, nesta cidade de Tianguá-CE, reuniu-se o Pregoeiro
Sr. Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos, juntamente com a equipe de apoio, para
recebimento das declarações de cumprimento de habilitação, declaração que se enquadra
como microempresa ou empresar-de pequeno porte e de endereço e os envelopes de
propostas de preços e documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar
do Pregão Presencial n° 09/2018-SEADM-SRP - REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
^DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TÍANGUÁ.
T) Pregoeiro abriu a sessão e solicitou das licitantes que apresentassem as declarações de
cumprimento de habilitação, comprovação de endereço, declaração que se enquadra como
microempres"a ou empresa de pequeno porte e envelopes de propostas de preços e
documentos de 06 (seis) licitantes, conforme identificação na Relação de Credenciados, em
anexo. Inicialmente, conferiu as declarações de cumprimento dás exigências de habilitação,
comprovação de endereço e declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte. Foi constatado que a empresa FRANCISCO RENE MEDEIROS DE
MORAIS não apresentou declaração de ME/EPP, tudo conforme subitem 7.5. "Se\a
licitante não apresentar a declararão que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, firmada pelo responsável legal da licitante, não poderá participar dos
itens, exclusivos ou cotas, para microempresas e empresas de pequeno porte, nem gozará
dos demais benefícios estipulados neste Edital para essa categoria de empresas ", tendo, as
licitantes, atendidas às exigências, foram declaradas aptas a participarem do certame. O
pregoeiro com a relação de credenciados em mãos solicitou os licitantes para assinarem a
e entregar os envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação. O
pregoeiro solicitou aos licitantes que indicassem representantes para. verificarem e
rubricarem as documentações, foram indicados três representantes, bs(a). Srs. FLAVIA
FERREIRA DE ALMEIDA, DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO e a Sra.
ANTÔNÍA ISADORA LEITE CRUZ. Logo após o pregoeiro solicitou aos licitantes que^
verificassem e rubricassem as documentações. Após, informou que abriria os envelopes de^\a
colocadas à disposição dos licitantes, para verificarem e rubricarem as propostas, devolvida
o Pregoeiro informou que suspenderia a sessão por motivos em que o município se
encontra neste momento, onde estar havendo'a transição bem como nó dia de hoje haveria
também a posse do novo gestor que irá assumir o município, ficando pois a cargo do novo
gestor a indicação do novo pregoeiro que irá assumir. Feito isso ficará a cargo do mesmo a
verificação das análises das propostas para serem verificadas quanto aos aspectos técnicos el
conforme as especificações mínimas exigidas. E Após as análises verificar se as propostas^
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atenderão todas as exigências editalícias. O pregoeiro então juntou os envelopes de
habilitação de todos os participantes, totalmente lacrados e rubricados por todos os
presentes.
:
O Pregoeiro então anunciou as licitantes que o prazo para prosseguimento da sessão,
análise e fase de lances e posterior abertura de envelopes de habilitação ficará a cargo da
nova gestão administrativa e logo após dar ciência a todos através de diário oficial ou
outros meios, a data para análises de propostas e documentação de habilitação.
Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do Pregão(SRP) às. 09h59m.in
(nove horas e cinquenta e nove minutos), sendo lavrada a presente ata que vai
Pregoeiro e licitantes presentes, para surtir seus efeitos legais.

Tianguá-CE, 12 de Junho de 2018.
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PREGOEIRO E MEMBROS
NOME
FUNÇÃO
Pregoeiro Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos
Membro

Alexandre Cardozo da Silva

Membro

Vanesson Passos de Jesus

ASIATURA

LICITANTES
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
_FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS
F. T. PRADO LÚCIO - ME
MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
T J M PAULA -ME
DLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
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