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Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mi 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco 
Pregão nomeada pela Portaria N° 505/2019 de 05 de feverei 
Rosilándia Ribeiro da Silva - Pregoeira. José Thiago de Carvalh 
Erandir Pereira de Sousa - membros da equipe de apoio, com a fim 
recebimento e abertura dos envelopes concernente às propostas d 
documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO P 
é Locação de Veículo com Motorista. Destinado a Secretaria de 
do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contida 
Anexo 1 do presente Edital. Às 08h30min a Pregoeira deu inicio a 
dos representantes e solicitou dos mesmos os envelopes N.*  01 
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). Compareceram a esta se 

e dezenove), às 08h30min, na Prefeitura 
5100, Centro, reuniu-se a Comissão de 
de 2019, composta pelos servidores. 

Francisca Jorangela Barbosa Almeida e 
lidade de dar inicio aos procedimentos de 
preços e recebimento dos envelopes dos 
SENCIAL M. 2019.07.19.1 cujo objeto 
nicipal de Assistência Social e Trabalho 
no Termo de Referência, constante do 

sessão, em seguida fez o credenciamento 
(PROPOSTA DE PREÇOS) e N.° 02 
são 04 (quatro) proponentes, sendo eles: 

LIC1T4TES PART1CAN TES 
PROPONENTES REPRESENTANTES CPF'S 

MARCOS SERGIO DE FREITAS MARCOS SERGIO DE FREITAS 737.144.293-87 
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES EIR.ELI - ME ISMAEL NUNES ABRE LI 044.273.363-10 

VALDOMIRO 	 RIBEIRO 
MAGALHÃES NETO - ME 

VALDOMIRO RIBEIRC 
NETO 

MAGALHÃES 079.622.793-46 

VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 
- ME VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 923.630.083-91 

A Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio analisou os Documentos de Credenciamento dos 
representantes e as condições de participação das empresas e colocou a disposição para rubricas e análises dos 
licitantes presentes. Foram nomeados entre os presentes para analisar e rubricar toda documentação de 
credenciamento apresentada nesta sessão, três dos quatro representantes aqui presentes, sendo dos seguintes 
proponentes: MARCOS SERGIO DE FREITAS, PGL SERVICOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
ELRELI - ME e VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME. Logo após comunicou que os proponentes e 
seus representantes relacionados a seguir, estão credenciados de acordo com os documentos de 

oinedenciamento em anexo, e aptos nas condições de participação. conforme item 2.2 do edital. 

LICITANTES CREDENCLd)OS 
PROPONENTES REPRESEN'ANTES CPF'S 

MARCOS SERGIO DE FREITAS MARCOS SERGIO DE FREITAS 737.144.293-87 
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES ELRELI - ME ISMAEL NUNES ABREU 044.273.363-10 

VALDOMIRO 	 RIBEIRO 
MAGALHÃES NETO - ME 

VALDOMIRO RIBEIRO 
NETO 

MAGALHÃES 
079.622.79346 

VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 
- ME VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 923.630.083-91 

A pregoeira procedeu à abertura dos envelopes Nt 01 (PROPOS 
Equipe de Apoio analisou as propostas apresentadas e em seguid 
Foram nomeados entre os presentes para analisar e rubricar as prol 
três dos quatro representantes aqui presentes, sendo das seguinte 
FREITAS. PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
COSTA PEREIRA - ME. Em seguida a Pregoeira comunicou o resi 
fazendo as seguintes observações: a Pregoeira, tendo em vista a gr 

['A DE PREÇOS) e juntamente com a 
i deu vistas aos licitantes participantes. 
stas de preços apresentadas nesta sessão, 
proponentes: MARCOS SERGIO DE 
EIRELI - ME e VICTOR DANIEL 
Itado da análise das propostas de preçm 
tnde diferença entre os preços ofertados 
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pelas licitantes, com base no item 10.6 "DILIGÊNCIA: Em qualquer 
a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter esci 
que sejam sanadas falhas fonnais de documentação que complementem a i 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da pro 
10.6.1 "Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos a 
pela Pregoeira, sob pena de desclassificação Iinabilitaçâo". solicita 
MAGALHÃES NETO - ME, que apresente a planilha de compos 
de permitir que a Administração Pública, caso o mesmo seja decla 
contrato será executado conforme cláusulas contratuais durante 1 
Pregoeira comunicou que a sesgo será suspensa para o aguard 
retomando os trabalhos as para o dia 19 de agosto de 2019, as 
tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão às 1 
que vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio 

do procedimento licitatório, a Pregoeira ou 
recimentos, confirmar informações ou permitir 
unção do processo, vedada a inclusão posterior 
a de preços, fixando o prazo para a resposta" e 
icionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
o licitante, VALDOMIRO RIBEIRO 

çao de preços no prazo de 48 horas a fim 
ado vencedor, tenha conhecimento que o 

o o período de vigência. Logo após a 
do documento solicitado, marcando o 

h30mIn. Portanto, nada mais havendo a 
h30mIn, onde foi lavrada a presente Ata 
pelos licitantes presentes. 

coMissÃo DE PREGÃO 
Função Nome ., n Assi a 	a  

Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva 
I4 

- 

J 0 
• - 

Membro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida 'P' 
b 	• 	. 'jc_ £ 

Membro: José Thiago de Carvalho 	 " 

Membro: Erandir Pereira de Sousa - *f 	;  castr 

LICITANTES CREDENCIA VOS 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF ASSINATURA 
MARCOS SERGIO DE 
FREITAS 

MARCOS 	SERGIO 	DE 
FREITAS 737J44.293-87  

POL 	SERVIÇOS 
LOCAÇÕES 	E 
CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME 

ISMAEL NUNES ABREU 044.27..363-10 

VALDOMIRO RIBEIRO 
AGALHÂES NETO 

- 

VALDOMIRO 	RIBEIRO 
MAGALHÃES NETO 079.62;393-46 

Au 71cí~/~ 
VICTOR 	DANIEL 
COSTA PEREIRA - ME 

VICTOR DANIEL COSTA 
PEREIRA 923.63( .083-91 
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ATA DA SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.07.19.1  

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2Õ19 (dois mil e dezenove), às 08h30min, na Prefeitura Municipal 
de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, reuniu-se a Comissão de Pregão 
nomeada pela Portaria N° 505/2019 de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos servidores, Rosilândia Ribeiro 
da Silva - Pregoeira, José Thiago de Carvalho, Francisca Jorange a Barbosa Almeida e Erandir Pereira de 
Sousa- membros da equipe de apoio, com a finalidade de divulgaçãc do resultado da diligência, divulgação do 
resultado de análise das propostas de preços, bem como demais aos inerentes ao processo de licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.07.19.1, cujo o objeto é a Locação de Veículo com 
Motorista, Destinado a Secretaria de Municipal de Assistência Social e Trabalho do Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante do Anexo 1 do 
presente Edital. Às 08h30min a Pregoeira deu início a sessão, juntamente com a equipe de apoio, registrando 
o comparecimento a esta sessão de 03 (três) representantes dos 04 quatro) proponentes participantes, sendo 

,lcs:  
LICITANTES PRESENTES 

PROPONENTES REPRESENTANTES 
MARCOS SERGIO DE FREITAS MARCOS SERGIO DE FREITAS 737.144.293-87 
PGL 	SERVIÇOS 	LOCAÇÕES 
CONSTRU ÕES EIRELI - ME 

E ISMAEL NUNES fi 044.273.363.10 

VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 923.630.083-91 
A pregoeira relatou aos participantes, que a planilha de composição de preços solicitada ao licitante 
VALDOMIRO RIBEIRO MAGALHÃES NETO - ME, não foi apresentada a comissão, e explicou que por 
tratar-se de diligência, afim de resguardar a administração, a não apresentação, não desclassifica sua proposta, 
ficando a mesma válida. Em seguida, a Pregoeira e Equipe de apoio apresentou o resultado completo da 
análise das 04 (quatro) propostas de preços, conforme exigências contidas no edital e em seus anexos, e 
declarou classificadas as seguintes proponentes, classificando-as da seguinte forma: 

PROPONENTES CLASSIFICAÇÃO 

MARCOS SERGIO DE FREITAS • CLASSIFICADA. 
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

CLASSIFICADA.  

DOMIRO RIBEIRO MAGALHÃES NETO - ME • CLASSIFICADA. 
VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME • CLAA,SSIFICADA. 

Ato contínuo passou-se para a fase de lances verbais 
planilha de lances verbais da seguinte forma: 

com as pro 	nentes classificadas, 

10 	20  
LANCE 	LANCE 

Sendo composta a 

FINAL 
30 	TVÃLÕR PROPONENTES VALOR 

INICIAL EM LANCE  _+
*** VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA 

-ME 6.000200 
R$ 

5.50000 
MARCOS SERGIO DE FREITAS SEM 

LANCE 
1'5L SERVIÇOS LOCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES EIRELI  -  ME 

SEM 
5.000,00 	LANCE 

VALDOMIRO RIBEIRO 
MAGALHÃES NETO  -  ME 

RS 
3.500,00 

SEM 
LANCE 3.500,00 

Portanto de acordo com a planilha de lances foi declarada vencedo a o seguinte proponente com o seguinte 
valor: 
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VALDOMIRO RIBEIRO MAGALHÃES 
NETO - ME R$ 3.500,00 (três mil e q inhentos reais) 

  

       

Após a finalização dos lances verbais a Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio abriu o envelope N° 2, 
contendo os Documentos de Habilitação da empresa vencedora Em seguida analisou a documentação 
juntamente com a Equipe de Apoio, e após análise deu vistas aos '..'tantes presentes. Ato contínuo declarou 
INABILITADA a proponente VALDOMIRO RIBEIRO MAG RÃES NETO - ME, pelos seguintes 
motivos: apresentou documento de identificação do proprietário e inscrição municipal em cópia simples (sem 
autenticação), descumprindo o item 4.3. onde cita "ibdos os docunwntos •M.'rios ei va#kncâo nap,n#e licitação poderão  
ser qpresenrados cm onghwt cópia autenticada ''r 	' ' 	vi'" "é' '.' &unbaü do respectivo original afim 
de ser verjtkada autenticidade pelqj3jgoeira ou por servidor integ  't 	 '#. . n ' não apresentou CRA, descumprindo 
o item 6.2.4.7. onde cita "Prova de úwicão 	 da ((cii apite e de sei responsável técnico junto ao Cbnselho Rcgipn4l de 
4drninigqção  CRA"  e por não apresentar comprovação de Capital social, .escumprindo item 6.2.3.2. onde cita "Q'pi&iJ 
sçcial mfrsjpjgggjjztrimónio liquido correspondente a 10% (dez pyiçejsto) do valor' anatado, podendo a comprovacôo serfeita atravtt 
çbtagyjjtjjçõo da Certidão Simplificado emitida pt'jJiijjjja Comercial cjqjçjle licitante ou onim documento legat'  Logo após 

flnvocou o proponente remanescente, empresa PGL SERVIÇOS LO' AÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - 
ME, solicitando da mesma uma melhor oferta para o item, o qual 	teve o valor de sua proposta inicial. Em 
seguida abriu o envelope N° 2 contendo os Documentos de Habi 'tação da proponente remanescente. Em 
seguida analisou a documentação juntamente com a Equipe de Ap. o, e após análise deu vistas aos licitantes 
presentes. Ato continuo declarou INABILITADA, por ter aprese tado prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual de outra empresa, cuja razão social é MAR IVANILDA ABREU SAMPAIO - ME, 
descumprindo assim, o item 6.2.2.2. "Prova de inscricâo no cadas ro de contribuintes estadual ou munic(pal, 
conforme o caso, se houveiç relativo ao domicílio ou sede do licitante. 	nente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual". Em seguida a Pregoeira convocou . proponente remanescente, sendo ele 
MARCOS SERGIO DE FREITAS solicitando da mesma uma me • r oferta para o item, alegando que existe 
contratos nessa Administração com o mesmo tipo de veículo com alor menor que o ofertado pelo licitante, 
log o representante ofertou o valor de P3 S. 100,00 (cinco mil e cem cais), reduzindo RS400,00 (quatrocentos 
reais) da sua proposta inicial. Portanto, aberto o envelope de N°2 .. 'tendo os Documentos de Habilitação da 
proponente remanescente. Em seguida analisou a documentação ju tamente com a Equipe de Apoio, e após 
análise deu vistas aos licitantes presentes. Ato contínuo declarou 	ILITADA, o proponente tendo em vista 
que o mesmo cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 
10.520102. Portanto, a Sra. Pregoeira declarou vencedora e hab' 'tada no PREGÃO PRESENCIAL N° 

19.07.19.1 o proponente MARCOS SERGIO DE FREITAS de 
go após a Pregoeira perguntou aos licitantes se exista por parte do 

recurso contra a decisão da Comissão, para que fosse registrada em 
constar no item 8.1 do Edital. Não houve manifestação por parte 
representante da proponente PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES  E CO 
antes do fim desta sessão, rubricando apenas a documentação d 
deixando de assinar Planilha de lances e apresente ata da sessão. Po 
declarar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão às 11 h~  do q 

uevai assinada • - la Pre:oeira • los membros da e.ui'edea.oioe  

cordo com o valor do item acima citado. 
mesmos, alguma intenção de entrar com 
a a síntese das suas razões, conforme faz 
dos representantes. Faço constar que o 
STRUÇÕES E1RELI - ME, ausentou-se 
habilitação dos 02 primeiros licitantes, 
anto, nada mais havendo a tratar nem a 
para constar foi lavrada a presente Ata, 
los licitantes • resentes e credenciados. 

Pregoeira: 
	

Rosilândia Ribeiro da Silva 

Membro: 
	

Francisca Jorangela Barbosa Almeida 

Membro: 
	

José Thiago de Carvalho 

Membro: 
	

Erandir Pereira de Sousa 

LICITANTES PRESE%ITES 
PROPONENTES REPRESENTANTES CPF ASSINATURA 

MARCOS SERGIO DE 
FREITAS 

MARCOS SERGIO DE 
FREITAS 

737.144293-87  
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POL SERVIÇOS LOCAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES  FIRELI - 
ME 

ISMAEL NU1JES ABREU 
044.2t.363 -I0 

[JMt k1Q17  
AUSENTE 

VICOR DANIEl., COSTA 
PEREIRA - ME 

VICTOR DAPf1IEL COSTA 
PEREIRA 

923.639.083-91 
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