ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 144878/2014

PREGÃO N.º 001/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLETS,
MONITOR, MOUSE E OUTROS EQUIPAMENTOS) QUE INTEGRAM O
TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPOR O AMBIENTE FUNCIONAL DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NO
EXERCÍCIO.
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às
9:00h nove horas), na Sede do CAU/PB, na Avenida Guarabira, Manaíra, João
Pessoa/PB, reuniram-se o Pregoeiro DANIEL CHROCKATT DE SÁ MARQUES e a
Equipe de Apoio composta por FABÍOLA BESSA DE CARVALHO e pelo presidente
da CEL OSMAR DE MORAIS BARBOZA, designados conforme Portaria nº
002/2013, para os procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o
Edital respectivo e seus Anexos.
Foi convidado o Advogado do CAU/PB o Sr. WELISON ARAÚJO SILVEIRA para
acompanhar os trabalhos.
1. Primeiramente solicitou-se o nome da empresa participante bem como o nome do seu
representante legal. Em seguida foi solicitado ao licitante presente a entrega dos
envelopes contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo os Documentos de
Habilitação da empresa participante:
EMPRESA:
*INOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 10.886.334/0001-68,
representada neste ato pela Sr. FLÁVIO RENATO GONÇALVES QUINTANS,
CPF: 726.943.004-72, RG: 1.267.395 SSP/PB;
* Licitante que se declara microempresa ou empresa de pequeno porte.
2. Após passar ao credenciamento do representante presente, conforme credencial e lista
de credenciamento em anexo, abriu-se o envelope contendo a Proposta de Preços. Em
seguida, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da referida
empresa. Realizada análise, foi constatada que a empresa preenche todos os requisitos
de habilitação. Após analise da proposta de preços e documentos de habilitação,

verificou-se que a licitante atendeu às especificações e demais condições estabelecidas
no edital.
3. Em seguida a Comissão Especial de Licitação (CEL) passou a palavra ao
representante da licitante para negociação do valor apresento na proposta. O valor
apresentado foi R$ 17.766,25 (dezessete mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e
cinco centavos) e após negociação foi reduzido para R$ 17.500,00 (dezessete mil e
quinhentos reais).
4. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 10:00 h, sendo que
esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro e membros da CEL e
representante credenciado da licitante presente.
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