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ATA DA SESSÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 9  2019.03.27.1 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h00min, na Prefeitura Municipal 
de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N 9  5100, Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria N 2  50612019, de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva 

Presidente, e os Membros, Magno Rodiery Rodrigues Lima e Michele Alves Andrade, com a finalidade de dar inicio aos 
procedimentos de recebimento, abertura e julgamrnto dos envelopes "A" concernentes aos documentos de habilitação 

e dos envelopes "8" concernentes às propostas de preços, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 

2019.03.27.1, cujo objeto é a IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA PÚBLICA DE VIAS E 

PRÉDIOS PÚBLICOS COM SALA DE POSICIONAMENTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. O Presidente deu início a Sessão às 09h00min, anunciando que verificou junto ao setor 

de protocolo desta prefeitura que nenhuma licitante havia protocolado os envelopes "A" e "B" referente a esta 

licitação. Em seguida verificou a presença de 01 (uma) representante de empresa nesta sessão, sendo ela: BRISANET 

'SERVlÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ NQ 04.601.397/0001-28. As 09h15min o Presidente declarou encerrado 
o recebimento dos envelopes para esta licitação, e confirmou a participação de 01 (uma) licitante para este processo, 

Iistadn ahaixn: 

LICITANTE PARTICIPANTE  

PROPONENTE 	 REPRESENTANTE 	 CPF 

BRISANET 	SERVIÇOS 	DE 	TELECOMUNICAÇÕES 	LTDA 	- 	CNN 	N2 	JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ 	928,996.923-72 

04.601.397/0001-28 

Em seguida, o Presidente procedeu à abertura dos envelopes MW,  concernente aos documentos de habilitação e deu 

vistas à representante presente e credenciada para que rubricasse os documentos de habilitação. Ato continuo, o 

Presidente perguntou à licitante aqui presente se tinha algo a declarar, onde a mesma afirmou que nada havia a dizer. O 

Presidente juntamente com os demais membros da comissão de licitação passou a analisar toda a documentação 

apresentada pela participante, apresentando resultado nos seguintes termos: A Licitante BRISANET SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA está HABILITADA por ter cumprido as normas editalícias e as normas da Lei Federal 

8.666/93. Indagada sobre a intenção de interpor recurso, a mesma respondeu que não tinha intenção de recorrer e 

declarou que renuncia ao direito do prazo recursal, concordando com o prosseguimento do certame. Ato continuo, o 
Presidente procedeu à abertura do envelope "B" - Proposta de Preços da licitante habilitada BRISANET SERVIÇOS DE 

fl TELECOMUNICAÇÕES LTDA. O Presidente deu vistas à 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 a quantidade de equipamentos, razão pela qual declara a referida proposta 

de preços CLASSIFICADA da seguinte forma: It  CLASSIFICADA empresa BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA com o valor global de R$ 175.121,00 (cento e setenta e cinco mil, cento e vinte um reais). Indagada sobre a 

intenção de interpor recurso, não houve manifestação da intenção de recorrer, onde a licitante renunciou do direito ao 
prazo recursal. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora do presente certame a licitante 

BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com o valor global de R$ 175.121.00 (cento e setenta e cinco mil, 

cento e vinte um reais), a quem se recomenda que seja adjudicado o objeto licitado. Nada mais a declarar o Presidente 

encerrou a sessão às ilhOOmin, mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de 

Licitacão e licitante presente e credenciado. 
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