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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRES ~~~ óe
3
003/2020-CMC -PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO~"---"""tm,;,;.lc;.,:\~-\_ _J
DOCUMENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
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Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Novembro de 2020, às 14b00min, na
sala de reuniões da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cruz, sito à Av.
deputado Amadeu Filomeno s/n°, nesta cidade de Cruz- Ceará, reuniu-se a Pregoeira
Sra. EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO, juntamente com a equipe de apoio,
compostas pelos membros Maria Queiliane de Araújo e Jacinto Vasconcelos
Albuquerque, para recebimento das declarações e envelopes de propostas de preços e
documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do Pregão
P1·esencial n° 003/2020-CMC- Aquisição de equipamentos de informática, áudio,
vídeo e multimídia para atender as necessidades da Câmara Municipal de CruzCe.
A Pregoeira abriu a sessão, a qual constatou a presença de três licitantes,
sendo: 1. INFORCOMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ n° 10.628.513/0001-03, representada pelo seu titular Sr. Carlos Junot Moraes
Silveira, portador do RG: 2001010097340 SSP/CE e CPF: 854.626.323-04, 2.
ANTONIO LEONARDO B ALVES, CNPJ n° 11.539.841/0001-98, representada pelo
seu proprietário Sr. Antonio Leonardo Braga Alves, portador do RG: 99010363245
SSP/CE e CPF: 962.734.023-53 e 3. GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO
LTDA, CNPJ n° 23.456.021 /0001-11, representada pelo seu procurador o Sr. Francisco
Arlindo de Lima, CPF n° 212.209.563-68.
A Pregoeira, juntamente com a sua Equipe de Apoio, após analisar os
documentos apresentados para Credenciamento, informou que a empresa GPARTES
GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA, não atende os itens 3.3 e 4.3."d" c/c o 7.4
do Edital, que trata das condições de participação e requisitos para credenciamento, não
podendo a mesma seguir no certame licitatório. Assim, os licitantes credenciados
assinaram a Lista de Presença e estando aptos a participarem do certame. Em seguida
foi solicitado os envelopes de propostas de preços e de documentos de habilitação
apenas das empresas credenciadas, quais sejam: INFORCOMP - COMÉRCIO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI e ANTONIO LEONARDO B ALVES.
Logo após, a Pregoeira informou que abriria os envelopes de propostas de
preços. Abertos os envelopes de propostas de preços, as mesmas foram colocadas à
disposição dos licitantes, para que fossem rubricadas, que depois de devolvidas, a
Pregoeira informou que iria verificar quanto aos aspectos técnicos e conforme as
especificações mínimas exigidas.
As propostas foram analisadas e aprovadas, e registradas no Quadro de
Controle de Propostas/Lances e estando classificadas, passou-se para a fase dos lances
ofertados e possível negociação de menor preço. As Empresas apresentaram lances para
todos os itens, que confrontado com os preços máximos admitidos pela Gestão desta
Câmara, e tendo sido dentro das conformidades do orçamento estimado as propostas
foram aceitas e então a Pregoeira abriu os envelopes de habilitação das licitantes
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classificadas em primeiro lugar, para conferir, analisar e verificar a
um~a\
apresentada, constatando-se que todas as empresas estavam habilitadas, por ter
cumprido todas as exigências da habilitação.
A Pregoeira, então anunciou as licitantes vencedoras do certame, conforme
segue:
1) INFORCOMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ:
10.628.513/0001-03, com o valor total de R$ 62.988,00 (Sessenta e Dois Mil
Novecentos e Oitenta e Oito Reais), cm-respondente aos itens: 03, 04, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12 e 13;
2) ANTONIO LEONARDO B ALVES - CNPJ: 11.539.841/0001-98, com o valor
total de R$ 24.720,00 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Vinte Reais),
correspondente aos itens: 01, 02, OS e 14;
Facultada a palavra às licitantes para manifestarem-se, declararam não haver
nenhum interesse de interpor recursos, renunciando assim dos prazos que lhes é
concedido pela legislação.
Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do Pregão às
16h05min (dezesseis horas e cinco minutos), sendo lavrado a presente ata que vai
assinada pela Pregoeira, Membros de Apoio e licitantes presentes, para surtir seus
efeitos legais.

Cruz-CE, 23 de Novembro de 2020.
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Membro de Apoio - Maria Queiliaoe de Araújo:
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Membro de Apoio- Jacinto Vasconcelos Albuquerqu~d J/.."-4~

Pregoeira- Emanuelly Nascimento Ribeiro:
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LIClTANTES:

MP- COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 10.628.513/0001-03:

Carlos
(Titular)

~

Antonio Leonardo Braga Alves
(Proprietário)

