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ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ
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ATA DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO PREGAO PRESENCIAL
N. 0 004/2017-CMC - PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
Aos 19 (Dezenove) dias do mês de Maio de 2017, às 15h00 (quinze horas), na
sala de reuniões da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cruz,
sito à Av. Amadeu Filomeno s/n°, Aningas, Cruz · Ceará, reuniu·se o
Pregoeiro Sr. Ricardo Nascimento Leite, juntamente com a equipe de apoio,
para recebimento das declarações e envelopes de propostas de preços e
documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do
Pregão Presencial no 004/2017-CMC- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ATRAVÉS DE EMISSORA DE
RÁDIO FM, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS,
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL,
TODOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
CRUZ-CE.
O Pregoeiro abriu a sessão e solicitou das licitantes que apresentassem as
declarações de cumprimento de habilitação, comprovação de adimplência
,envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, conferindo
com o rol de licitantes, apresentou a documentação 06 (seis) licitantes, os
quais foram devidamente credenciados as empresas: ASSOCIAÇÃO DE
AMPARO E EDUCAÇÃO Á INFÂNCIA DE CRUZ, JACINTO
VASCONELOS ALBUQUERQUE-ME, HEDIGLEY DOS SANTOS
MENDES· MEI· ME, e as Empresas: T. SOUSA DE OLIVEIRA-ME, A & N
CONSTRUÇÕES LTDA E ANTONIO DANILLO AGUIAR FERREIRA,
ficaram descredenciadas por descumprir o ( item 4.3-f, comprovação de que
está adimplente quanto aos tributos com o município de cruz, através da
apresentação da certidão negativa de débitos com o setor de arrecadação e
tributação) . Em seguida foi elaborada a Lista de participantes credenciados,
que foi devidamente assinada pelos mesmos e o pregoeiro. Diante das
insatisfações e reclamações dos descredenciados o pregoeiro resolveu abrir
os envelopes de Proposta de preços dos credenciados, em seguida que todos
rubricassem as mesmas e resolveu suspender a sessão para analise e
parecer da assessoria jurídica, a cerca das indagações dos participantes
descredenciados e em seguida dar continuidade abrindo a fase de lance no
dia 24 de maio de 2017, ás 15h00, , na sala da comissão de licitação da
câmara municipal de cruz. Nesta ocasião toda documentação de
credenciamento de todos os participantes, as propostas dos credenciados
devidamente rubricadas e os envelopes de habilitação das credenciadas,
inclusive rubricados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro.
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Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do Prega
16h 35 min (dezesseis horas e trinta e cinco minutos), sendo lavrada a
presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e licitantes, para surtir seus
efeitos legais.
Cruz-CE, 19 de Maio de 2017

LICITANTES:
1- ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO Á INFÂNCIA DE
CRUZ:
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LOS ALBUQUERQUE-ME
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