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ATA DA SESSÃO  
TOMADA DE PRECOS N°2017.08.18.1, 

Aos, 28 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h00min, 
na Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, 
Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 
1.000/2017, de 10 de Abril de 2017, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva - 
Presidente, e os Membros, Maria das Dores do Carmo Barros, Francisco Elenilson da Silva 
Brito e Jose Thiago de Carvalho, com a finalidade de dar início aos procedimentos de 
recebimento e abertura dos envelopes "A" concernentes aos documentos de habilitação e 
recebimento dos envelopes "B" concernentes ás propostas de preços, da licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.08.18.1, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento da sala técnica, bem 
como toda e qualquer diligência junto a Caixa Econômica Federal, controle realizado por 
programa próprio de computador junto ao município de Horizonte/CE. O Presidente deu 
início à sessão, anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta prefeitura onde 
constatou que nenhuma empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes 
"A" e "B", sendo que está presente nesta sessão 01 (um) licitante; o presente entregou à 
Comissão os envelopes "A" e "B" e a documentação para o credenciamento. As 09h15min 
o Presidente declarou encenado o recebimento dos envelopes e confirmou a participação de 
01 (um) licitante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 
CNPJ N° 07.258.970/0001-30, representado por JOSÉ RODRIGUS FORTALEZA 
JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n° 010.208.253-75. Em seguida, o Presidente procedeu à 
abertura do envelope "A", concernente aos documentos de habilitação e deu vista ao 
representante presente e credenciado para que rubricasse os documentos de habilitação, e 
perguntando-lhe se tinha algo a declarar o representante da empresa INSTITUTO DE 

• 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N° 07.258.970/0001-30, 
declarou que nada havia a constar. O Presidente juntamente com os demais membros da 
comissão de licitação passou a analisar toda a documentação apresentada pelo participante, 
apresentando resultado nos seguintes termos: a empresa INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N°07.258.970/0001-30, está 
INABILITADA por descumprir o item 3.6.1 do edital (apresentou o Balanço Patrimonial 
sem a devida autenticação em órgão competente). Indagado sobre a intenção de interpor 
recurso, o LICITANTE INABILITADO respondeu que não tem intenção de recorrer 
contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, disse ainda que, abre mão do prazo 
recursal. Portanto, tendo o licitante participante, concordado com os procedimentos do 
certame, a Comissão Permanente de Licitação, em atendimento ao Art. 48, inciso II, § 30 

"Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis" DECIDI abrir o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova documentação de Habilitação, escoimada das causas referidas, e 
remarcando o prosseguimento deste certame para a apresentação dos novos documentos de 
habilitação do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 

1 
1' 



o 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

CNPJ N° 07.258.970/0001-30, para o próximo dia 11 de outubro de 2017 as 09:00 horas. 
Ato contínuo, o Presidente perguntou ao licitante presente se tinha algo a declarar, tendo o 
mesmo afirmado que NÃO. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a sessão às 
11 h00min,  mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente 
de Licitação e pelo licitante presente. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome Á 	

Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito J1 	JZJu..a 1Çd 
Membro: Jose Thiago de Carvalho - 	=,- -1 

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF ASSINATURA 
INSTITUTO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

DE JOSÉ 	RODRIGUS 
FORTALEZA JÚNIOR 

010 208.253-75 
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ATA DA SESSÃO 
TOMADA DE PRECOS N° 2017.08.18.1 

Aos 11 (onze) dias do mês & outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09h00min, 
na Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, 
Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N° 
1.000/2017, de 10 de Abril de 2017, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva - 
Presidente, e os Membros, Maria das Dores do Carmo Barros, Francisco Elenilson da Silva 
Brito e Jose Thiago de Carvalho, com a finalidade de dar início aos procedimentos de 
recebimento e abertura do envelope "A" concernente aos documentos de habilitação e 
abertura do envelope "B" concernentes à proposta de preços, da licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 2017.08.18.1, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de acompanhamento da sala técnica, bem como toda 
e qualquer diligência junto a Caixa Econômica Federal, controle realizado por programa 
próprio de computador junto ao município de Horizonte/CE. O Presidente deu início a esta 
sessão, relembrando que foi concedido na primeira sessão deste certame, dia 28/09/2017, 
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de Habilitação da única 
empresa participante do certame INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E SOCIAL - CNPJ N° 07.258.970/0001-30, em atendimento ao Art. 48, inciso II, § 3°, Lei 
Federal n° 8.666/93 alterada e consolidada, conforme previsão legal no edital da 
TOMADA DE PREÇOS  N° 2017.08.18.1. Assim sendo, hoje dia 11/10/2017, data 
marcada para a apresentação da nova documentação, a referida empresa INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N° 07.258.970/0001-30, 
representada por JOSÉ RODRIGUS FORTALEZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o 
010.208.253-75, compareceu a esta sessão com envelope "A" apresentando nova 
documentação de habilitação para o processo licitatório. Ato contínuo, o Presidente 
procedeu à abertura do envelope "A", concernente aos documentos de habilitação e deu 
vista ao representante presente e credenciado para que rubricasse os documentos de 
habilitação, e perguntando-lhe se tinha algo a declarar o representante afirmou que nada 
havia a constar. O Presidente juntamente com os demais membros da comissão de licitação 
passou a analisar toda a documentação apresentada pelo participante, apresentando 
resultado nos seguintes termos: A empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N° 07.258.970/0001-30 está HABILITADA, à 
prosseguir no certame, tendo em vista ter cumprido as normas editalicias e as normas da Lei 
Federal n° 8.666/93 alterada e consolidada. Indagado sobre a intenção de interpor recurso, 
o mesmo respondeu que não tinha intenção de recorrer, abrindo mão do respectivo prazo. 
O Presidente procedeu à abertura do envelope "B" - Proposta de Preço do licitante 
habilitado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N° 
07.258.970/0001-30. O Presidente deu vista ao presente para que rubricasse a proposta. 
Logo após, juntamente com os demais membros da comissão passou a analisá-la, 
oportunidade na qual se verificou a conformidade da mesma com as exigências fixadas no 
edital, inclusive quanto ao preço, razão pela qual declara a referida proposta de preço, 
CLASSIFICADA, com o valor global de ES 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Indagado 
sobre a intenção de interpor recurso, não houve manifestação do licitante de recorrer, 
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abrindo mão do respectivo prazo. Desta forma, o Presidente da Comissão declara 
vencedora do presente certame a empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ N° 07.258.970/0001-30, com o valor global de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), a quem se recomenda que seja adjudicado o objeto 
licitado. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a sessão às 1 lhO0min, mandando 
lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo 
licitante presente. 

coMissÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 

Membro: Maria das Dores do Carmo Barros 

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito 40 

Membro: Jose Jose Thiago de Carvalho 4PPS7fl- 

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF ASSINATURA 
INSTITUTO 	 DE 

ECONOMICO E SOCIAL 
DESENVOLVIMENTO rt JOSÉ 	RODRIGUS 

FORTALEZA JÚNIOR 
010.208.253-7, -) 


