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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL N2 2019.2504-001 PNLN
Às 08h45min (oito 'oras e quarenta e cinco minutos) do dia 13 (treze) do mês de maio de 2019, lia
sala da Comissão de Licitação e Pregões, estando presente o Pregoeiro: Francisco Valter Nogueira
Uma, e sua Equipe }de Apoio composta por Ana Adília Maia e José Celio de Arruda, com observância
das disposições contidas no Pregão Presencial n2 2019.2504-001 PMLN, e Lei n°: 8666/93 c/c Lei
10.520/02, e suas alterações posteriores, cujo objeto é a contratação de pessoajurídica especializada na
prestação de serviçqs de intermediação e aquisição de passagens aéreas para atender o Prefeito, Vice
Prefeito, Secretáric{s, Assessores, Comissionados e Servidores da administração municipal de
Limoeiro do Norte/CE, conforme termo de referencia e anexos do edital. Inidalmente, o Pregoeiro
recebeu os documei tos relativos ao credenciamento, proposta de preços e habilitação do interessado e
prezou por sua to" inviolabilidade.
inviolabilidade. Em seguida foi verificando a presença de 01 (um) licitante, a
empresa J. R. LE9T'E TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA ME, CNPJ 13.194.701/000130,
representada por José Rocelio Leite Trigueiro, CPF 458.858.183-04 e RG n 99006024857/SSP/CE.
Continuando, e ave riguada a documentação relativa ao credenciamento do licitante presente, ficou
constatado que o mesmo encontra-se descredenciado, tendo em vista que nas atividades constantes no
CNPJ, como também no contrato social, não foram encontrados CNAE código e descrição da
atividade econômica principal ou secundária compatível com o objeto licitado. Nesse sentido, como
apenas uma empresa participou do certame, a comissão decide declarar a licitação como
FRACASADA. De4do à importância da contratação do objeto pela Administração, o pregoeiro e sua
equipe, no uso de sias atribuições, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para
a entrega e abertuni dos envelopes das empresas interessadas em participar do certame, dia 24 de
maio de 2019, às 8:30 no mesmo local. Após este ato, esta comissão encerra os trabalhos com a
lavratura desta ata que vai assinada pelos membros da Comissão presentes e pelo licitante presente.
Esta ata terá publicidade conforme legislação e uma cópia afixada no quadro próprio de avisos dos
procedimentos licitatórios desta comissão. Comissão de Licitações e Pregões CLP do município de
Limoeiro do Nortei Estado do Ceará, aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e
dezenove).
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