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PREGÂO PRESENCIAL N9 OO7 12021-FGlSRP;
OBIETO: SELEÇÂO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARÁ FUTURÁS E

CONTRATAçÕES

DE SERVIçO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARÁ ATENDER
- CE.

AS

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRÂTEÚS

Aos 19 (dezenoveJ dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e ünte e um), às 13h:04min, na sala das
sessões do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Crateús - CE, com a presença do Pregoeiro, Sr. Fábio
Gomes Oliveira e sua equipe de Apoio o Sr. Wuilliam Porfirio de Oliveira e o Sr. losé Edvaldir Lopes Marques, com
observância na Lei ne 8.666 /93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei ie 10.520 /O2, de 17
de agosto de 2OO2, no Processo Administrativo Ne 2OO7.O7 /2027, e no Edital do PREGÃO PRESENCTAL Ne
oo? /2027-FG/SRP, cujo objeto é a SELEçÃO DE MELHoR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNTCIPIO DE CRATEÚS - CE, ObCdCCCNdO O
critério do MENOR PREço POR ITEM. O Sr. Pregoeiro deu continuidade ao certame relativo ao Pregâo em
referência, constâtando-se a presença das licitantes:

04.

Empresa: MC COMSERVE LTDA

Telefone/fax: (tt)

CNPJ.: 24.325.3 I 5/000 l-77
Credenciado:

RC n"

TIACÍO MOTA RODRICUES

200702E5408

08.

E
sa: GM DA SILVA ROSA SERVI
CNPJ.: 19.599.81E/0001-09

I

l.

SEEVENTOS-ME

n'

RG

GETULIO MENDES DA SILVA ROSA

2001007010493

88 9 9986-6239

Orgâo

CPF:

SSPCE

001 .294.7t3-00

ZENAIDE TETXEIRA LOIOLA - ME

Telefone/fax: (88) 3691 -564',1 / 9 9968-8899

CNPJ.: 41.575.32510001-80

25.

Telefone/fax

Credenciado:

Empresa

9 9667-3838 / (85) 9 9106-E453
CPF:
Órgão
022.93s.s43-92
SSP/CE

Credenciado:

RG n"

Órgâo

ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLÂ

20082425676

SSPCE

CPF:
455.757.543,-91

Empresa: J P DE SOUSA NASCIMENTO - ME

Telefone/fax:

CNPJ.: 29.089.715/0001-44

(E8) 9 9913-7062

Credenciado:

RG n"

Orgão

CPF:

JOAO PAULO DE SOUSA NASCIMENTO

200 r0l s 137480

SSPCE

0,16.979.573-50

Dando continuidade no ITEM 01, com a inabilitâção da licitânte DAIANE FREITA SILVA (MAXIMIZE SERVIÇOS E
DISTRIBUIÇAO), foi aberto o envelope nq 02, documentos de habilitação, da licitante R V ALENCAR SERVIÇOS
EIRELt, após a análise verificou-se que a mesma estava INABILITADA, por ter apresentado cópia do documento
de identificação do sócio sem autenticação, descumprindo o item 4.1.1 do edital, ausência do alvará da vigilância
sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital, ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e
termos de abertura e encerramento do liwo diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestado de

capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do edital, ausência da certidão de falência e/ou concordata,
descumprindo o item 5.4.9 do edital. Continuando, o Sr. Pregoeiro prosseguiu com as próximas colocadas.
idenrificando um empate entre as licitantes D S P DE OLMIRA (ALFA SERVIÇOS E LOCAÇOES) e MARIA
IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI, na sexta colocação com o preço de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), as duas
possuem enquadramento de ME/EPP e o desempate foi feito por soneio, sendo soneada foi a licitante D S P DE

que teve seus envelope nq 02 aberto para análise dos
que a mesma estava INABILITADA, por ter apresentado
verificou-se
de
habilitação,
após
a
análise
documentos

OLMIRÁ EIRELI (ALFA

SERVIÇOS

E

LOCAÇOES),

cópia do documento de identificação do sócio sem autenticação, descumprindo o item 4.1.1 do edital, ausência do
alvará da vigilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital, ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do editâ|. Em seguida foi aberto o envelope nq 02 da próxima colocada do item 01,
licitante MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI, após a análise verificou-se que a mesma estava
INABILITADA, pela ausência do alvará da vigilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital, ausência de
atestado de capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do edital, por ter apresentado a certidão de falência
e/ou concordata fora do prazo de validade, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em seguida foi aberto o
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envelope ne 02 da próxima colocada, licitante F J BANDETRÁ DE SOUSA SERVTÇoS E EVENTOS, com o preço de R$
24,20 (vtÍúe e quatro reais e vinte centavos), após a análise verificou-se que a mesma estava INABILITADA, pela

ausência de atestado de capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do edital. Dando prosseguimento, foi
o envelope ne da próxima colocada, licitante FAZ SERVIÇOS DE TRANSPORTES COMERCIO E
CONSTRUÇOES EIRELI, com o preço de R$ 25,00 (ünte e cinco reais), após a análise verificou-se que a mesma
estava INABILITADA, pela ausência do balanço patrimonial, demonstração de resultado e termos de abertura e
encerramento do livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do edital e certidão de falência e/ou concordata fora do prazo de validade,
descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em seguida o Sr. Pregoeiro constatou a ausência do representante da
licitante GM DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME da sala de sessão pública sem que tenha dado
justificativa. Continuando, o Sr. Pregoeiro prosseguiu com as próximas colocadas, identificando um empate entre as
licitantes NEWS PRODUÇOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA e R S E SERVIÇOS LTDA, na décima colocação
com o preço de RS 26,00 (vinte e seis reais), as duas possuem enquadrÀmento de ME/EPP e o desempate foi feito por
sorteio, sendo sorteada a licitante NEWS PRODUçOES E EVENTOS DE FESTAS LTDÁ, que teve seus envelope nq 02

aberto

aberto para análise dos documentos de habilitâção, que após a análise verificou-se que a mesma estava
INABILITADA, pela ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e termos de abertura e
encerramento do livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital e por ter apresentado a certidão de falência
e/ou concordata fora do prazo de validade, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em seguida o Sr. Pregoeiro
constatou as ausências dos representantes das licitantes MC COMSERVE LTDA e J P DE SOUSA
NASCIMENTO - ME da sala de sessâo pública sem que tenham informado justificativas. Prosseguindo, foi aberto o
envelope no 02 da próxima colocad4 licitante R S E SERVIÇoS LTDA, após a análise verificou-se que a mesma
estava INABILITADA, pela ausência do alvará da vigilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital e
ausência da certidão de falência e/ou concordata, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em seguida foi aberto o
envelope nq 02 da licitante R V ALENCAR SERVIÇOS EIRELI, após a análise verificou-se que a mesma estava
INABILITADA, por ter apresentado cópia do documento de identincação do sócio sem autenticação,
descumprindo o item 4.1.1 do edital, ausência do alvará da vigilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do
edital, ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e termos de abertura e eDcerramento do
liwo diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestâdo de capacidade técnica, descumprindo o
item 5.3.1 do edital, ausência da certidão de falência e/ou concordata, descumprindo o item 5.4.9 do edital.
Continuando, o Sr. Pregoeiro prosseguiu com as próximas colocadas, identificando um empate entÍe as licitantes R N
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, LAzuSSA M. C. FONSECA EIRELI E WESLEY SOUSA DA SILVA ME, na décima segunda colocação com o preço de RS 27,23 (yiÍte e sete reais e vinte e três centavos). as tÍês possuem
enquadramento de ME/EPP e o desempate foi feito por sorteio, sendo sorteada a licitante R N DISTRIBUIDORA DE

ALIMENToS LTDAI, que teve seu envelope ne 02 aberto para análise dos documentos de habilitação, após

a

análise verificou-se que a mesma estava INABILITADA, pela ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do edital. A segunda sorteada foi a licitante LARISSA M. C. FONSECA EtRELl, que teve
seu envelope nq 02 aberto para análise da habilitação, após a análise verificou-se que a mesma estava
INABTLITADA, por ter apresentado cópia do documento de identificação do sócio sem autenticação,
descumprindo o item 4.1.1 do êditel, ausência do alvará da ügilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do
edital, termos de abertura e encerramento do liwo diário do ano de 2019, foru do último exercício fiscal,
descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestado de capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do
edital e certidão de falência e/ou concordata fora do prazo de validade, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em
seguida foi aberto o envelope ne 02 da próxima colocada, licitante WESLEY SOUSA DA SILVA - ME, após a análise
verificou-se que a mesma estava INABILITADA, pela ausência do alvaÉ da ügilância sanitária, descumprido o
item 5.1.7 do edital, ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e termos de abertura e
encerramento do livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do editâI, ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do editâI, ausência da certidão de falência e/ou concordata, descumprindo o item
5.4.9 do edital e ausência das declarações exigidas no item 5.5.1 do edital. Continuando, foi aberto o envelope ne
02 da próxima colocada, licitante JED COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, com o preço de R$ 27,83
(ünte e sete reais e oitenta e três centevos), após a análise verifrcou-se que a mesma estava INABILITADA, pela
ausência de cópia do documento de identificação do sócio, descumprindo o item 4.1.1 do edital, ausência do
alvará da ügilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital, ausência do balanço patrimonial ,
demonstração de resultado e termos de abertura e encerramento do liwo diário, descumprindo o item 5,4.1 do
edital, ausência de atestado de capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do edital e ausência da certidão de
falência e/ou concordata, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em seguida foi aberto o envelope ne 02 da
próxima colocada, licitante ALAN CESAR FERREIRA DE SOUSA (ATM SERVIÇOS), com o preço de R$ 28,00
(vinte e oito reais), após a análise verificou-se que a mesma estava INABILITADA, pela ausência do alvará da
vigilância sanitária, descumprido o item 5.1.7 do edital e ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do edital. Em seguida foi aberto o envelope ne 02 da próxima colocada, licitante
ANTONIA JAQUELINE SALES TAVARES, com o preço de R$ 28,50 [ünte e oito reais e cinquenta centavos), após a
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análise verificou-se que a mesma estaya INABILITADA, pela ausência do alvará da ügilância sanitáriâ,
descumprido o item 5.1.7 do edital, ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e termos de
abertura e encerramento do livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestado de
capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do edital, ausência da certidão de falência e/ou concordata,
descumprindo o item 5.4.9 do edital e ausência das declarações exigidas no item 5.5.1 do edital. Em seguida foi
aberto o envelope ne 02 da próxima colocada, licitante AM MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o preço
de R$ 28,74 (ünte e oito reais e setenta e quatro centavos), após a análise verificou-se que a mesma estava
INABILITADA, por ter apresentado cópia do documento de identificação do sócio sem autenticação,
descumprindo o item 4.1.1 do edital, ausência do alvará da vigilância sanilária, descumprido o item 5.1.7 do
edital, ausência do balanço patrimonial , demonstração de resultado e termos de abertura e encerramento do
livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de âtestado de capacidade técnica, descumprindo o
item 5.3.1 do edital, ausência da certidão de falência e/ou concordata, descumprindo o item 5.4.9 do edital e
ausência das declarações exigidas no item 5.5.1 do edital. Em seguida foi aberto o envelope ns 02 da próxima
colocada, licitante MC COMSERVE LTDA, com o preço de R$ 30,00 (trinta reais), após a análise verificou-se que a
mesma estava INABILITADA, por ter apresentado atestado de capacidade técnica com o obieto incompatÍvel com
o objeto da presente licitação, descumprindo o item 5.3.1 do edital. Continuando, o Sr. PreSoeiÍo prosseguiu com as
próximas colocadas, identificando um empate entre as licitantes J P DE SOUSA NASCIMENTO - ME e ZENAIDE
TEIXEIRA LOIOLA - ME, na vigésima colocação com o preço de R$ 30,25 (rinh reais e vinte e cinco centaYos), as
duas possuem enquadramento de ME/EPP e o desempate foi feito por sorteio, sendo que a soneada foi a licitante I P

ME, que teve seus envelope ne 02 abeÉo para análise da habilitação, após a análise
verificou-se que a mesma estava INABILITADA, por ter apresentado cópia do documento de identiÍicação do
DE SOUSA NASCIMENTO

-

sócio sem autenticação, descumprindo o item 4.1.1 do edital, alvará da vigilância sanitária sem autenticação,
descumprido o item 4.1.1 do editâI, ausência de atestado de capacidade técnica, descumprindo o item 5.3.1 do
edital e certidão de falência e/ou concordata fora do prazo de validade, descumprindo o item 5.4.9 do edital. Em
seguida foi aberto o envelope ne 02 da próxima colocada, licitante ZENAIDE TETXEIRA LOIOLA - ME, que durante
a análise foi constatada a ausência do termo de autenticação do livro diário, necessário para a validaçâo dos
termos de abertura e encerramento do liwo diário, diante da situação o Sr. Pregoeiro abriu diligência
concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação do documento, a representante legal da
licitante ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME estava presente na sessão pública e informou que iria apresentar
imediatamente, em seguida o Pregoeiro informou que iria proceder com a validação dos demais documentos e
que receberia o termo de autenticação até o fim da sessão, nos instantes seguintes a licitante apresentou o termo
de autenticação no ato da sessão, possibilitando a validação dos termos de abertura e encerramento do livro
diário, e após a conclusão da análíse e validações, veriÍicou-se que a licitante estava HABILITADA, sagrando-se
vencedora do ITEM 01,logo em seguida o Sr. Pregoeiro perguntou se a licitante ZENAIDE TEIXEIRÁ LOIOLA - ME
poderia ofertar melhor preço para o ITEM 01, e a representante registrou nova oferta para o ITEM 01 no valor
unitário de R$ 30,00 (trinta reaisl. Em seguida o Sr. Pregoeiro constatou a presença do Sr. THIAGO AMERICO DE
SOUZA, representante da licitânte ANTONIA AMANDA MARTINS TORRES 01483759369, na sala da sessão
publica. Dando continuidade, o Pregoeiro passou para o ITEM 02, abrindo o envelope nq 02 da primeira colocada,
desconsiderando aquelas que já haviam sido inabilitadas, portanto, analisou-se a habilitação da licitante S. V
SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA, após a análise verihcou-se que a mesma estava INABILITADA, pela ausência do

alvará da vigilância sanitária, descumpúdo o item 5.1.7 do edital, ausência dos termos de abertura e
encerramento do livro diário, descumprindo o item 5.4.1 do edital, ausência de atestado de capacidade técnica,
descumprindo o item 5.3.1 do edital, e certidão de falência e/ou concordata fora do prazo de validade,
descumprindo o item 5.4.9 do edital. Restou habilitada a licitante ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME, sangrandose vencedora do ITEM 02, logo em seguida o Sr. Pregoeiro perguntou se a licitante ZENÁIDE TEIXETRÂ LOIOLA ME poderia ofertar melhor preço para o ITEM 02, e a representante registrou nova oferta para o ITEM 02 no
valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reaisJ. A licitante ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME também sagrou-se
vencedora dos ITENS 03, 04 e 05, por ser a única licitante HABILITADA no certame, e após negociação com o
Pregoeiro, ofertou melhores preços para o ITEM 03, ficando com o preço final de R$ 24,00 (ünte e quatro reais),
e para o ITEM 05, ficando com o preço final de R$ 16,00 (dezesseis reais), já no ITEM 04, a representante da
licitante ZENATDE TEIXEIRÁ LOIOLA - ME informou que não poderia ofertar menor preço em relação à Proposta
inicial. Finalizada a fase de habilitaçâo, o Sr. Pregoeiro declarou a licitante ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
vencedora dos itens 01,02, 03,04 e 05, em seguida perguntou aos presentes se haüa alguma manifestação de
interesse em interpor recurso contrário ao resultado do certame, estavam presentes na sessão publica os
representantes das licitantes ANTONIA AMANDA MARTINS TORRES 01483759369 e ZENAIDE TEIXEIRÂ
LOTOLA - ME, e os mesmos abdicaram do prazo recursal, informando que não há nenhuma intenção em interpor
recurso. Em seguida o Sr. Pregoeiro solicitou que a licitânte ZENAIDE TEIXEIRÁ LOIOLA - ME apresentasse sua
propostas de preços readequada com os valore finais negociados, com preços uniÉrios e totais. Os
representantes das licitantes que se ausentaram não mais retornaram a sala de sessão. Finalmente, de tudo se fez
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constar na presente ata, que foi devidamente lavrada, e após lida e achada conforme, segue assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e participantes presentes.
EOUIPE DE PR"EGÃO

///

FulrÉo

Nome

Pregoeiro:

FÁBIo GoMES oLIVEIRA

Equipe de Apoio:

WUILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA

Equipe de Apoír*

IOSÉ EDVALDIR LOPES MARQUES

Assinatura

/

#

LICITANTES:

09.

Empresa: ANTONIA AMANDA MARTINS TORRES 0I4t3759369
Telefone/fax: (85)9 9682-1756
CNPJ.: 31.226.4t6l0001-04

Credenciado:
THIAGO AMEBqCO

EE SOUZA

l9

964E-0101

CNH n"

Órgão

CPF:

029957 642s6

DETRAN-CE

985 .67

0

.413-

l5

Assinatura:

.

CNPJ.:

ZEN
4 1.575.32510001

E

TEIXEIRÁ LOIOLA - ME

Telefone/fax: (88) 3691-5647 t9
Orgão
RG n'

-80

Credenciado:

ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA
Assinaura:
.-..-,

20082425676

c.l-t- / eií.c//<r-

[-oi oL-

SSPCE

996E-8899
CPF:
455.757 .543-91

