
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às  08:00 do dia 28 de Maio de 2019, na sala de reuniões da Comiss ão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e documentação, cujo objeto é contratação de empresa especializada para instalação de 10 câmeras de segurança 
eletrônica com acesso remoto, nas principais vias públicas do município de Igarapé- Açu.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a 
sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) 
solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou 
procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

F VILHENA PINTO-ME........................................... 26.099.463/0001-46

CARLOS EDUARDO LIMA DE SOUZA OLIVEIRA                   C.P.F. nº 748.436.562-91

J P LINDOZO CLICK INTERNET ME................................ 11.950.483/0001-01

GILDO NERY CORREA                                       C.P.F. nº 450.974.102-20

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

 Lote:   001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 CÂMERAS                              

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  lote  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este lote foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    J P LINDOZO CLICK INTERNET ME            R$        80.290,310 *   

              F VILHENA PINTO-ME                       R$        67.024,440 *   

                                                                                

Desclassific. Foi desclassificado o  participante  J P LINDOZO CLICK INTERNET ME

               em 28/05/2019 às 09:59:20.                                       

              Justificativa: A Planilha  padrão  dos  serviços  e  quantitativos

              apresentado em mídia  pela  empresa  estava divergente da proposta

              física sendo o  valor global da proposta em mídia com valor global

              de R$ 80.290,31  e  a  proposta  física apresentada no valor de R$

              72.261,28. A pregoeira considerou a empresa Desclassificada       

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

Rodada:    1  F VILHENA PINTO-ME                        R$         60.000,000   
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Desclassific. Foi desclassificado o   participante   F   VILHENA   PINTO-ME   em

               28/05/2019 às 10:34:06.                                          

              Justificativa: A empresa  não  apresentou a documentação do 6.3.1-

              Prova de Inscrição  Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ)

              e o alvará de Licença para Funcionamento, relativo ao domicilio ou

              sede da licitante  referente  ao item 6.3.2 do edital e a Certidão

              Judicial Cível Negativa   de   falência   e  recuperação  judicial

              (concordata), expedida pelo  Tribunal de Justiça de 1ª e 2ª Grau e

              nos juizados especiais,  do  domicilio fiscal da empresa licitante

              item 6.4.1 do  edital,  com  domicílio fiscal de Belém sendo que o

              endereço da empresa  é  de  Ananindeua. Certidão dos itens 6.3.3 e

              6.3.5 vencidas e  a  certidão  do  item 6.3.6 não foi apresentada,

              além dos documentos do sócio, certidão municipal em cópia simples,

              não apresentando os  originais para conferencia da equipe de apoio

              e da Pregoeira.  A  pregoeira  declarou  a empresa Inabilitada e a

              licitação Fracassada,pois não havia outras proposta para o lote.  

                                                                                

CANCELAMENTO  Data: 28/05/2019 às 10:34:39                                      

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

                       PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO                           

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Pregoeiro(a) TATIANE PILONETTO                           __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio DEAN ROCHA DE OLIVEIRA                      __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio JOCICLEY MONTEIRO DE CARVALHO               __________________ 

                                                                             

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  F VILHENA PINTO-ME                                     _______________________

                                                                             

  J P LINDOZO CLICK INTERNET ME                          _______________________
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