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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTAS E DE
HÀ1LITAÇÂO DO PEGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 2019.09
OOIGM
Às 0Eh30min (oito horas e trinta minutos) do dia 30 de Julho de 2019, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, estando presente o Pregoeiro: Francisco Valter
Nogueira Lima, e sua Equipe de Apoio composta por Ana Adilia Mala e José Celio de
Arruda, com observância das disposições contidas no Pregão Presencial n° 2019.090700IGM, e Lei n°: 8666193 c/c Lei 10.520/02, e suas alterações posteriores, cujo objeto
é a CONtRATAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADOS, VENTILADORES, FREEZERS E GELADEIRAS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE. O
Pregoeito recebeu os documentos relativos à Habilitação e propostas dos
interssadds e prezou por sua total inviolabilidade, verificando a presença de 03 (três)
licitantes, empresas: J.R LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA, representada pelo
Sr. José Rocelio Leite Trigueiro, JOSÉ ZAQUEU ANDRADE MAIA MEl, representado
pelo Sr. José Zaqueu Andrade Maia, M.0 BARBOSA EVENTOS E SERVIÇOS,
representada pelo Sr. Julio Cesar Ribeiro de Brito. Foi averiguada a documentação
relativa aos credehciamentos dos licitantes presentes acima mëncionados,
constatando que os mesmos encontram-se credenciados com os seus representantes
acima mencionados, estando de acordo com as cláusulas do edital, em seguida foi
realizada a abertura dos documentos de propostas onde o pregoeiro infõrmou que a
licitação seria julgada MENOR PREÇO POR ITEM sendo dividida a licitação em
11 (onze) itens, onde os licitantes acima identificados apresentaram valores para os
itens: J.R LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA apresentou valor global onde o
mesmo cotou todos os itens de R$ 293.000,00 (Duzentos e noventa e três mil reais),
estando o licitante acima identificado com a sua proposta classificada após análise,
JOSÉ ZAQUEU ANDRADE MAIA MEl apresentou valor global onde o mesmo cotou
todos os itens de R$ 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais), ficando com
sua proposta classificada e M.0 BARBOSA EVENTOS E SERVIÇOS apresentou
valor global onde o mesmo cotou apenas os itens de 1 ao 6 de R$ 520.500,00
(Quinhentos e vinte mil e quinhentos reais), também ficando com sua proposta
classificada, que após terminada a fase de lance conforme mapa em anexo, após
lance no 1 item ficou sagrada como vencedora a empresa J.R LEITE TRIGUEIRO
TOPOGRAFIA LTDA, ao abrir o documento de Habilitação da mesma foi constatado a
ausência da Certidão Municipal de Limoeiro do Norte - CE, a ausência da Certidão de
Adimplência, ausência de termos de Abertura e Encerramento do livro diário, certidão
simplificada fora do prazo de 30(trinta) dias conforme edital, Qualificação Técnica não
atendeu ao pedido em edita?, ficando a empresa acima INABILITADA, passando para
a 21 segunda colocada a empresa JOSÉ ZAQUEU ANDRADE MAIA ME], ficou
inabilitada não apresentou contrato, junto com o atestado de capacidade técnica e
nota fiscal, não apresentou o CNPJ, não apresentou a certidão Municipal do seu
domicilio, não apresentou certidão Estadual, não apresentou certidão Federal, e
também ausência da Falência Concordata, ficando a empresa acima INABILITADA,
passamos então para a 30 colocada empresa M.0 BARBOSA EVENTOS E
SERVIÇOS, após abrir os documentos de Habilitação da mesma foi feito as seguintes
observações: ausência da Certidão Municipal de Limoeiro do Norte - Ce, ausência do
Atestado de capacidade técnica juntamente com contrato e notas fiscais e ausência da
certidão de adimplência, ficando a mesma também INABILITADA. Perguntado aos
presentes se teriam a intenção de interpor recurso contra alguma decisão tomada por
parte dessa comissão com fulcro no Ad 109 da Lei 8.666/93, os representantes das
empresas, disseram que não teriam à intenção da interposição de recurso. Diante dos
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fatos como se não houve vencedor tendo em vista que todos os licitantes ficaram
INABILITADOS, a licitação fica FRACASSADA. Por tanto, nada mais havendo a ser
consignado em ata, foi encerrada a sessão. Limoeiro do Norte (Ce), 30 de Julho de
2019.
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