Prefeitura Municipal de Mauriti

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.655.269/0001-SS

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFERENTES AO
PREGÃO Nº 2019.02.28.1.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas, destinadas à
distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Município de
Mauriti/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.
Data de Abertura: 20 de março de 2019.
Horário: 09:00 horas.
Local: Prefeitura Municipal de Mauriti.
Endereço: Avenida Buriti Grande nº 55, Serrinha - Mauriti/CE.
Aos 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Mauriti, reuniu-se a Pregoeira Oficial
do Município, Maria Daylla Felinto Braga, juntamente com sua equipe de apoio, nomeados através
de Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo composta por José Marlon Gomes
de Sousa, Otaciano Pereira Luciano e Osvaldo Sabino de Sousa, para que fossem recebidos os
envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão nº
2019.02.28.1, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas,
destinadas à distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no
Município de Mauriti/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.
Pontualmente às 09:00 horas do dia supra, a Senhora Pregoeira declarou que estavam abertos os
trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Osvaldo Sabino de Sousa para secretariar a
sessão. Fizeram-se presentes a reunião as seguintes empresas: .UILIAN GONÇALVES NETO,
COMERCIAL RL LTDA, YBP COMERCIAL LTDA - ME, MADREDEUS COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI, ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS, JOSÉ EVERTON
GALDINO CAVALCANTE, G. I. DA SILVA MONTEIRO ALIMENTOS, GERALDO
MACHADO DA SILVA, ELANIO D M SANTOS, neste ato representadas por seus
representantes legais, devidamente credenciados, na forma estabelecida no Edital Convocatório.
Feitas essas considerações, deu-se início aos procedimentos do presente Pregão com o recebimento
dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, bem como dos
documentos necessários para o devido credenciamento dos licitantes, fato este já relatado.
Recebidos os referidos envelopes, foram abertos primeiramente os de Propostas de Preços. Fora
destacado inicialmente a desclassificação das propostas das empresas YBP COMERCIAL LTDA
- ME e COMERCIAL RL LTDA, pelos seguintes motivos: a primeira por não apresentar as
marcas dos produtos ofertados e a segunda por apresentá-la com o número do processo errado. Ato
seguinte foi elaborado o devido mapa comparativo dos preços, para se saber se os preços
apresentados estavam compatíveis com os praticados no mercado pertinente ao ramo, assim como
para se saber se ocorreria a oferta de lances verbais. Feita a devida comparação e sendo realizada a
etapa de lances verbais, constatou-se o seguinte resultado: o licitante MADREDEUS COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ nº 02.932.806/0001-43 classificado no lote 01
totalizando o valor de R$ 91.305,00 (noventa e um mil trezentos e cinco reais), conforme Mapa de
Registro de Lances Verbais constante em anexo. Concluída esta análise, -passou-se para a fase de
julgamento da documentação de habilitação da empresa vencedora, sendo inclusive realizadas
consultas on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos.
Após a realização da referida análise, fora declarada habilitada a empresa participante e vencedora
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por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Quanto à fase de habilitação, fora
destacado o seguinte: A empresa ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS, inicialmente
vencedora para o Lote, fora declarada inabilitada por descumprimento ao item 5 .1 - Alínea "p" do
Edital Convocatório, mais precisamente por não apresentar a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação. A empresa G. I. DA SILVA MONTEIRO ALIMENTOS, segunda colocada,
fora declarada inabilitada por descumprimento ao item 5.1 - Alínea "m" do Edital Convocatório,
mais precisamente por não apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social. A empresa JOSÉ EVERTON GALDINO CA VALCANTE, terceira colocada,
fora declarada inabilitada por apresentar apenas o CNPJ e a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas. A empresa GERALDO MACHADO DA SILVA, quarta colocada, fora declarada
inabilitada por descumprimento ao item 5 .1 - Alíneas " n, p" do Edital Convocatório, mais
precisamente por não apresentar a comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e por
apresentar a Certidão Negativa de Falência ou Concordata através de cópia reprográfica sem a
devida autenticação por cartório competente ou por servidor da administração. A empresa ELANIO
D M SANTOS, quinta colocada, fora declarada inabilitada por apresentar apenas o CNPJ e o
Registro comercial. Já a empresa UILIAN GONÇALVES NETO, sexta colocada (desempate
através de sorteio), fora declarada inabilitada por descumprimento ao item 5.1 - Alínea "o" do
Edital Convocatório, mais precisamente por apresentar a comprovação de capital social mínimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da Licitação, mediante apresentação da Certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, emitida com prazo superior a 30 (trinta) dias.
A Senhora Pregoeira recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor.
E, nada mais havendo a tratar, deu-se por ence~
certame, do que para constar foi
lavrada a presente Ata, que vai assinada por mi ,
,
, Osvaldo Sabino de Sousa,
que secretariei, pela Pregoeira Oficial e demais m
quipe de apoio, assim como pelos
licitantes presentes, que manifestaram interesse, haja vista que a maioria dos licitantes ausentaramse antes do término da sessão, não fazendo constar suas assinaturas nesta ata
Assinaturas:
Comissão
Função

Nome

Pregoeiro

Maria Daylla Felinto Braga
osé Marlon Gomes de Sousa

poio

taciano Pereira Luciano

polo

svaldo Sabino de Sousa
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1

UILIAN GONÇALVES NETO

2

COMERCIAL RL LTOA

3

YBP COMERCIAL LTDA - ME

4

MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

5

ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS

6

JOSÉ EVERTON GALDINO CAVALGANTE

AUSENTE

7

G. 1. DA SILVA MONTEIRO ALIMENTOS

AUSENTE

8

GERALDO MACHADO DA SILVA

AUSENTE

9

ELANIO D M SANTOS

AUSENTE
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