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ATA PREGAO Pl]ESENCIAL N9 01/2021

Pl]EAMBULO

As O9hoomin (nove horas) do dia 24 de fevereiro de 2021, reuniram-se na sala da

Comissao de Licitagao no municipio de lc6, sito a Pua Francisca Alves de Moraes, s/n,
19 andar, Gerencia, CEP: 63.430-000, o pregoeiro Petrus Barbosa de Lima e os
membros da equipe de apoio, Pedro Euz6bio Borges Lima Silva e Luciano Alves
Marques designados atraves da Portaria nQ 2021.01.01.21 de 01 de janeiro de 2021,

®

para a realizaeao da sessao pllblica do pregao, cujo objeto 6 a F!EGISTRO DE PREeo
PAFIA FUTUF]AS E EVENTUAIS AQUISIC6ES DE AP CONDIcloNADOS, PAFIA

ATENDEF! AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcfpIO DE

lc6/cE.

CREDENCIAMENTO

0 Pregoeiro solicitou da equipe de apoio que procedesse a chamada do licitante

interessado para o credenciamento e recebimento dos envelopes contendo proposta de

pre?os e documentos de habilitaeao, ocasiao em que foi constatada a presen?a do
licitante:

®

(1)

A.S.C

SEF]Vleos

E

COMEF]CIO

DE

EQUIPAMENTOS

ELETl]OELETRONICOS EmELl, inscrita no CNPJ de nQ: 27.317.071/0001-79, neste
ato representada por Arieudes Souza Cruz, inscrito no CPF n9 770.376.773-53. 0

Pregoeiro declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, e de quaisquer
outros que nao os existentes, registrando que nao mais seria permitido que se fizesse
qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o contelldo original dos mesmos.

Ap6s a verificaeao dos documentos e envelopes referidos, o Pregoeiro se manifestou
sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pelo Pregoeiro e equipe de apoio,

declarando o mesmo CBEDENCIADO, e posteriormente, colocando o credenciamento a
disposieao do

licitante

para que tamb6m

os

rubricassem,

o que foi feito pelo

representante legal da empresa ja nominada.
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Em seguida, o Pregoeiro procedeu a abertura do envelope "n° 01" contendo a proposta

de precos para o objeto do referido pregao. A empresa apresentou conformidade da

proposta com as especificag6es e demais exigencias constantes do edital, ocasiao em
que foram rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Foi considerada

CLASSIFICADA. A seguir, foi proclamado ao presente o valor, ofertado para o objeto da
licitacao.

VALOF} lNICIAL DA PROPOSTA

LOTE

LICITANTE

PREeo F]S

1

A.s.c sEpvieos E cOMERcio DE EOuipAMENTOs

B$ 694.838,80

ELETROELETPONICOS EIHELl

EASE DE LANCES E NEGOCIACAO

Ato contl'nuo iniciou-se a fase de lances verbais com o licitante classificado, nos termos

do Edital. Ap6s varias tentativas de lances pelo pregoeiro, o representante da empresa
nao ofertou lances, finalizando com o valor inicial da proposta. Os quais se encontram

registrados no mapa de apura?ao de lances verbais anexo ao processo. 0 preco do

•

licitante vencedor esta em conformidade com o preeo corrente mercado, segundo
determina o Art. 43, inciso lv, da Lei 8.666/93.

HABILITACAO

Ap6s

analise

dos

documentos

de

habilitaeao

da

empresa

arrematante,

A.S.C

sERvleos E coiviEPlcio DE EQuipAMENTOs ELETpOELETPloNicos EmELi,
constatou-se que esta inabilitada por nao atender aos itens 6.3.3.1 e 6.3.2 do edital

(consistindo em Certidao Conjunta Negativa de D6bito quanto aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao (PGFN), (Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
Rua Francisca Alves de Moraes, s/n,19 andar, Gerencia, lc6, Ceara, CEP 63.430-000
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seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual). 0 Pregoeiro registra que

foi comprovada a veracidade dos documentos de habilitaeao apresentado pela empresa.
Analisando os documentos de habilitaeao em cotejo com os ditames do instrumento
convocat6rio, o Pregoeiro resolve declarar lNABILITADA. Posteriormente o Pregoeiro

suspendeu o certame, com o intuito de dar maior celeridade e economicidade ao

presente processo e em atengao ao artigo 48, § 3Q da Lei n9 8.666/93, concede-se a

proponente o prazo de 08 (oito) dias i]teis para apresentaeao de nova documentagao,
em cumprimento as disposie6es supramencionadas do edital.

SUSPENSAO DO CEl]TAIVIE

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado a presente sessao, do que para
constar foi lavrada a presente ata, assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante
presente. Ic6-CE, dia 24 de fevereiro de 2021, as 11 h30min.
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