
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

LELATÓ RIO DEJULGAMENTO 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2017.08.07.1-PE 

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Horizonte reuniu-se para analisar e julgar as 
propostas e documentação relativas ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2017.08.07.1-PE, cujo objeto 
é: Aquisição de placar eletrônico, de interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do 
Município de Horizonte/Ce. 

LICITANTE PARTICIPANTE: GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. 

LICITANTE CREDENCIADO: GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. 

LICITANTE CLASSIFICADO PARA FASE DE LANCES: GARRA SC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME. 

LICITANTE INABILITADO: GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME por 
apresentar balanço sem o registro da junta comercial descumprindo item 6.5.2- Balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - 
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, 
devidamente registrado na Junta Comercial competente ou outro órgão equivalente, acompanhado do Termo de 
Abertura e Encerramento do livro Diário, devidamente autenticados pela Junta Comercial ou outro órgão 
equivalente; e por apresentar atestado de capacidade técnica sem reconhecimento de firma, descumprindo item 
6.6.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que o licitante esteja fornecendo ou tenha forn ecido, produtos compatíveis ou similares com o objeto 
desta licitação, com finna reconhecida do assinante. 

Declara-se o Certame: FRACASSADO, tendo em vista que única participante, a empresa GARRA 
SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME encontrar-se INABILITADA. 

É este o relatório. 

Horizonte/CE, 24 de Agosto de 2017. 

COMISSÃO DF(PRLEG 
Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva 
Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima 
Membro: Maria Clezivânia de Lima Cavalcante VjjtHk?i P 
Membro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida 

 

Av. Presidente Castelo Branco, n°  5100 • Centro • CEP 62.880-060 
CNPJ 23.555,196/0001-86. PABX (85) 3336.6045 

Prdtitur.deNodzontc 	Q HçioqfteCe 	wvw.haiwnto.ccgoyb 


