PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ATA DE REALIZACAO DE PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018
Aos 11 (onze) dias do mes de julho do ano de 2018 (dais mil e dezoito), as 14:00
horas, na sala da Comissao de Licitacao, na Secretaria de Planejamento e Gestao, a
Rua Coneqo Mourao, 216, Altos, Centro, reuniram-se em sessao publica a Pregoeira:
Leilane Kercia Barreto Soares e a equipe de apoio, formada por Uiara Costa Silveira e
Wagner Barros Serrano, para realizacao dos atos referentes ao PREGAO
PRESENCIAL N° 21.06.02/2018, do tipo maier desconto sobre o valor final da tarifa
basics, que tern coma objeto a REGISTRO DE PRECOS, TIPO MAIOR DESCONTO,
VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS
PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE-CE, com observancia na Lei n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores. Aberto os trabalhos a Pregoeira perguntou aos licitantes presentes se os
mesmos tiveram condicoes de elaborar sua respectiva proposta de precos baseado no
edital entregue, referente a parte de sua divulqacao nos veiculos de publicidades
oficiais, porem os mesmos nada tiveram a questionar dando assim 1n1c10 ao
credenciamento. As empresas: 01. F DE A SOBREIRA, inscrita no CNPJ n°
26.296.531/0001-67, representada por Francisco de Assis Sobreira, portador do CPF Q
n° 121.644.533-87, foi CREDENCIADA por cumprir as exigencias do edital e 02.
TAJJA AGENCIA DE VIAGNES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ n°
20.984.138/0001-80, representada par Rafael Catunda Almeida, portador do CPF n°
040.351.833-42, foi DESCREDENCIADA, por nao apresentar documento oficial de
identidade do Socio Administrador, conforme item 6. 5. 1 allnea "A", par apresentar
procurectio particular sem reconhecimento de firma em cart6rio, conforme item 6. 5. 1
a/fnea "B'', par neo apresentar declara<;aona forma do mode/a n° 02 do anexo Ill deste
edita/, conforme item 6.5.1 a/fnea "C". Em seguida, foi recebido o envelope de
proposta de precos da empresa F DE A SOBREIRA, a empresa TAJJA AGENCIA DE
VIAGNES E TURISMO LTDA nao apresentou envelopes com propostas de precos,
tao pouco documentos de habilitacao. Procedeu-se, a abertura do envelope de preco
da empresa. A Pregoeira esclareceu que o procedimento sera realizado levando-se
em consideracao o maier desconto sabre o valor final da tarifa basica. A proposta da ~
empresa foi analisada em conformidade com o exigido no edital, onde foi considerada ~
valida. Ap6s lances e neqociacoes, que estao apresentados em mapa de lances
anexo. A empresa F DE A SOBREIRA, sagrou-se vencedora pelo desconto
correspondente a 7,67% (sete virgula sessenta e sete par cento) no valor estimado.
Em seguida a Pregoeira analisou os documentos de habihtacao da empresa
vencedora a qual se encontra INABILITADA, par apresentar documentos contratuais
referentes a quetiticeceo tecnice sem euiemiceceo, conforme item 5. 3. 1 do edita/.~·
pregoeira abre o prazo de 08 (oito) dias para a apresentacao do documento, conforme
o paraqrafo 3° do art. 48 da lei 8.666/93. Em seguida a Pregoeira indagou se o licitante
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iria interpor recurses no art. 109, da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, o
representante da empresa credenciada manifestou desinteresse na mesma. Nada
mais a ser consi nago em ata, a Pregoeira declara encerrada a presente sessao.
Jag
E, 11 d
2018.
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Rafael Catunda Almeida
TAJJA AGENCIA DE VIAGNES E
TURISMO LTOA
Licitante
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Uiara Costa Silveira
Equipe de Apoi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ATA COMPLEMENTAR DO PREGAO PRESENCIAL N°. 21.06.02/2018.
Aos 20 (vinte) dias do mes de julho do ano de 2018, as 10:30 horas, na sala da
Comissao Permanente de Licitacao na Secretaria de Planejamento e Gestao, a Rua
Coneqo Mourao, 216, Altos, Centro, Jaquaribe/Ceara, com a presenca da Pregoeira,
a Sra. Leilane Kercia Barretos Soares, e de sua equipe de apoio, composta pelo Sr.
Jose Vanderley Rosa da Silva e pelo Sr. Wagner Barros Serrano. Com observancia na
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores, na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, no PROCESSO NQ 21.06.02/2018 e no Edital do
PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018, cujo objeto ea REGISTRO DE PRECOS,
TIPO MAIOR DESCONTO, VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS
DE PASSAGENS AEREAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, compareceu o Sr. Francisco de Assis
Sobreira, portador de CPF n° 121.644.533-87, socio da empresa F DE A SOBREIRA,
inscrita no CNPJ n° 26.296.531/0001-67, para a entrega dos documentos contratuais
referentes a qualificac;aotecnice sem autentica<;ao, conforme item 5.3.1 do edital, que
nao haviam sides apresentados na sessao inicial de realizacao do referido Preqao
Presencial e conforme o paraqrato 3° do art. 48 da lei 8.666/93, na qual o pregoeiro
havia aberto o prazo de 08 (oito) dias para a apresentacao do documento. Sendo
assim declara a empresa HABILITADA. Finalmente, de tudo, se fez constar da
presente ata, que ap6s Iida e achada conforme, segue assinada pela Pregoeira, sua
equipe de apoio e pelo representante acima. Nada mais havendo a ser tratado,
declar e_r:icerradaa presente sessao. Jaguaribe-Ce, 20 de julho de 2018.
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