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ATA SUPLEMENTAR DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
2112019-SEAG
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês janeiro de 2020, às 08:00hs (oito horas), na sala de
reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, sito à Rua José
Siqueira, n° 396, nesta cidade de Viçosa do Ceará-CE, reuniu-se a Pregoeira, Sra. Flávia Maria
Carneiro da Costa, juntamente com os membros, os Srs. Antônio Francisco do Nascimento e
pelo Sr. Francisco Erivan Machado Magalhães, para julgamento de documentação
complementar da licitante EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E
SERVIÇOS ELRELI, CNPJ n° 28.497.278/0001-35, participante do Pregão Presencial n°
21/2019-SEAG, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, que fora inabilitada, na sessão do dia 16 (dezesseis) de janeiro
de 2020, às 14:00hs (quatorze horas), e concedido o prazo legal de acordo com as normas da
Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, onde foi concedido o
prazo de prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação apresentada pela
mesma. Depois de encerrado o prazo concedido pela Comissão de Licitação à licitante
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n°
28.497.278/0001-35, às 17:00hs (dezessete horas) do dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2020 e
por não ter sido protocolado nenhum documento pela parte interessada, foi convocada a 2a
(segunda) colocada para os lotes em que a referida licitante foi declarada vencedora, ou seja,
lotes 05 e 09, a empresa SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME, CNPJ n° 07.684.124/0001-82,
que ofertou o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO para o lote 05 de 20% (vinte por
cento) e para o lote 09 o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), retificando assim o valor
global estimado da empresa SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME, de R$ 2.177.320,00 (dois
milhões cento e setenta e sete mil trezentos e vinte reais). Nada mais havendo a ser consignado
em ata, foi encerrada a sessão, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos). Viçosa do Ceará/CE, 24
(vinte e quatro) de janeiro de 2020.
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO:

FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
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