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ATA
SUPLEMENTAR
RESULTADO
DQ
\ CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 202 1.04.22.0 1-CM .
Às 09:00 horas do dia 19 (Dezenove) do mês de Maio de 2021, na sala de
reunião da Comissão Permanente de Licitação. Reuniram-se, em sessão pública,
o Pregoeiro Sr. André Pitther de Menezes Pinheiro, e equipe de apoio, para
dá continuidade a realização dos atos referentes ao Pregão Presencial, de nº
2021.04.22.01-CM, que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO
DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E
UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ, onde a mesma
foi suspensa e adiada para a referida data acima citada, devido ao ausência do
Sr. Francisco Ivoneudo Meáeiros dos Santos membro da comissão de
Pregão, por motivos superiores de saúde, no qual o mesmo se encontrava o
suspeitas de COVID-19. Dando seguimento da sessão o Pregoeiro deu iníc·
s
trabalhos, procedendo o resultado do CREDENCIAMENTO das participantes
presentes na sessão do dia 11 (onde) de Maio de 2021 às 09:00 horas.
Empresas: D L V DISTRIBUIDORA ME, inscrita no CNPJ n. 0
32.406.246/0001-54, neste ato representa por seu proprietário o Sr. Douglas
Lino Vieira, inscrito no CPF n. 0 300 .078.708-92. JOANA MARIA DE FREITAS
FERREIRA, inscrita no CNPJ n. 0 17.379.323/ 0001-30, neste ato representa por
seu procurador o Sr. Enilson Ferreira da Silva, inscrito no CPF n. 0 161.888.70330. TIAGO CARDOSO DE LIMA - ME, inscrita no CNPJ n. 0 35 .344.516/ 000138, neste ato representa por seu proprietário o Sr. Tiago Cardoso de Lima 1
inscrito no CPF n. 0 009.048.273-56. R. PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME
inscrita no CNPJ n. 0 28.702.916/0001-02, neste ato representa por se
procurador o Sr. José Sales Alexandre, inscr·ito no CPF n. 0 348 .971.513-68.
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n. 0 15.507.933/ 000147, neste ato representa por seu proprietário o Sr. Narcelio Alves Dantas,
inscrito no CPF n.0 024.448.713-83. NKM COMERCIO E SERVIÇOS - ME,
inscrita no CNPJ n .0 40 .377.79i/0001 ·-98, neste ato representa por seu
proprietário o Sr. Nikolas Mikaell Andrade Oliveira! inscrito no CPF n. 0
062.736.903-21. O Pregoeiro registra em ATA que se encontram presentes as
ME, inscrita no CNPJ n.o
empresas: D L V DISTRIBUIDORA 32.406.246/0001-54, NKM COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ n. 0
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40.377.791/0001-98 e a particip_a nte JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA,
inscrita no CNPJ n. 0 17.379.323/0001-30. O Pregoeiro após análise dos
documentos exigidos para o credenciamento no edital considerou devidamente
CREDENCIADAS: TIAGO CARDOSO DE LIMA - ME, inscrita no CNPJ n. 0
35.344.516/0001-38. R. PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 28.702.916/0001-02.~ CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ n. 0 15.507.933/0001-47: D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 32.406.246/0001-54t NKM COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 40.377.791/0001-98. Ficando DESCREDENCIADA a seguinte empresa pelos
motivos que serão exposto a seguir: JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA,
inscrita no CNPJ n. 0 17 .379.323/0001-30, após a análise dos documentos
apresentados para o credenciamento constatou-se a mesma não apresentou a
exigência do item 6.6 inciso III, e não foi apresentado atos constitutivos da
pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, conforme solicita o item 6 .6.3 do
edital de licitação. O Pregoeiro solicita aos licitantes presentes para que os
mesmo verifiquem o lacre feito nos envelopes mediante fita gamada fazendo a
junção do mesmo no dia 11 de Maio de 2021, às 09 :00, os mesmo verificaram e
não constataram nenhuma violação. O Pregoeiro que comunica aos licitantes
presentes que as propostas de preços de todos os participantes serão abertas e .
analisada conforme instrução do presente Edital de Licitação, porém
participante JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA, inscrita no CNPJ .
17.379.323/0001-30, não poderá se manifesta na presente sessão, visto que a
mesma se encontra descredenciada. O Pregoeiro esclareceu para os
participantes que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por lote. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro passa para
_... _abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, em ato público, após
abertura dos envelopes de propostas de preços, o Pregoeiro solicita que
licitantes juntamente com comissão de Pregão rubricassem as propostas d
preço apresentada na presente sessão, dando continuidade no julgamento da
proposta de preços o Pregoeiro faz a verificação das propostas com as exigências
do edital de convocação da licitação, após a verificação da proposta apresenta
com os requisitos estabelecidos
no item 4.0 do edital de convocação, o
Pregoeiro considerou as propostas de preços devidamente classificadas das
participantes: D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no CNPJ n. 0
32.406.246/0001-54, por atender todas as exigências do edital de convocação.
NKM COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ n. 0 40.377.791/0001-98,
por atender todas as exigências do edital de convocação. JOANA MARIA DE
FREITAS FERREIRA, inscrita no CNPJ n. 0 17.379.323/0001-30, por atender
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todas as exigências do edital de convocação. TIAGO CARDOSO DE LIMA - ME,
inscrita no CNPJ n. 0 35 .344.516/000 1-38, por atender todas as exigências do
edital de convocação. R. PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 28.702.916/000 1-02, por atender todas as exigências do ed ital de
convocação para o Lote 01. Descl assificadas as propost as das participantes R.
PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME, inscrita no CN PJ n. 0 28 .702.916/0001 - 02,
para o Lote 02, v isto que sua proposta de preços para o referido lote foi
apresentada em desacordo com as especificações contidas no Termo de
Referência, anexo I deste Edita l. CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CN PJ n. 0 15.507.933/0001-47, pa ra o Lote 02, visto que a mesma
não apresentou seus respect ivos preços por extenso, não atendendo o item 4.1 e
4 .2. 1 do Ed ital de Licitação. Da ndo seguimentos nos traba lhos o Pregoeiro faz a
leitura dos preços ofertado em voz alta, e o regist ro dos preços inicia l ofertados
em at a junto ao mapa de la nces. O Pregoeiro dando seg uimento no certame faz
a abertura da fase de lances verbais e negociação com as participantes
classificadas, cuj o os va lores est ão no mapa de lances em anexo na presen e
ATA.

ITEM
01
02
03

ITEM
01
02
03

ITEM
01

02

MAPA DE LANCES - LOTE 01
VALOR
LICITANTE
LANCE 01
INICIAL
D L V DISTRIBUIDORA R$ 1.509,00
R$ 1.505,00
ME
JOANA MARIA DE FREITAS
R$ 1.549,80
S/LANCE
FERREIRA
TIAGO CARDOSO DE LIMA R$ 1.525,20
S/LANCE
ME
MAPA DE LANCES - LOTE 02
VALOR
LICITANTE
LANCE 01
INICIAL
D L V DISTRIBUIDORA R$ 8 .356,14
R$ 8.200,00
ME
JOANA MARIA DE FREITAS
R$ 9.284,29
S/LANCE
FERREIRA
TIAGO CARDOSO DE LIMA R$ 8.821,14
S/LANCE
ME
MAPA DE LANCES - LOTE 03
VALOR
LICITANTE
LANCE 01
INICIAL
D L V DISTRIBUIDORA R$ 2.028,20
R$ 2.025,00
ME
R$ 2.252,80
S/ LANCE
NKM
E
COMERCIO

i .,/Í
LANCE 02
S/LANCE
S/LANCE
S/LANCE

"

\
LANCE 02

t-

'

S/LANCE
S/LANCE
S/LANCE

LANCE 02

~
1

S/LA NCE
S/LANCE

SERVIÇOS - ME

03

ITEM
01
02

03

JOANA MARIA DE FREITAS
FERREIRA

R$ 2.253,50

S/LANCE

MAPA DE LANCES - LOTE 04
VALOR
LANCE 01
LICITANTE
INICIAL
D L V DISTRIBUIDORA ME
JOANA MARIA DE FREITAS
FERREIRA
TIAGO CARDOSO DE LIMA ME

S/ LANCE

LANCE 02

R$ 29.483,16

R$ 29.480,00

S/LANCE

R$ 32. 759,61

S/LANCE

S/LANCE

R$ 31.122,07

S/ LANCE

S/ LANCE

f
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Após as fases de lances e negociações com a participante do mencionados
LOTES, sagrou-se vencedora D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 32.406.246/0001-54, com o valor global do LOTE 01 de R$ 1.505,00
(Hum Mil, Quinhentos e Cinco Reais), com o valor global do LOTE 02 de R$
8.200,00 (Oito Mil e Duzentos Reais), com o valor global do LOTE 03 de R$
2.025,00 (Dois Mil e Vinte e Cinco Reais), com o valor global do LOTE 04 de
R$ 29.480,00 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais). Após
registro das ofertas em ATA, o Pregoeiro passa para abertura do envelope
contendo os documentos de HABILITAÇÃO da participante, após a abertura do
envelope contendo a documentação de habilitação, o Pregoeiro solicita que as
licitantes juntamente com comissão de Pregão presente rubricassem o
documentos de habilitação, após a análise dos documentos apresentados,
licitante obedeceu as exigências mencionadas no Edital e foi declarada
HABILITADA. Após pronunciamento do Pregoeiro a empresa NKM COMERCIO E
SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ n. 0 40.377.791/0001-98, solicitou ao
Pregoeiro a manifesta na presente sessão, sendo esta aceita , o mesmo alegou
para o Pregoeiro que a participante acima habilitada apresentou a "prova de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual" fora do prazo validade, não { )
atendendo o item 3.8 do edital de licitação. Diante das alegações da participante
o Pregoeiro solicitou o comparecimento do advogado da Câmara Municipal de
Juazeiro do Norte-Ceará, na pessoa do Doutor José Erivaldo Oliveira dos Santos,
inscrito na OAB sob o n. 0 6964, no qual o mesmo se manifestou em voz alta
sobre o presente questionamento, pronunciando que a "prova de regularidade
fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio" do item 5.1 inciso II alínea "d"
supri o que foi alegado pela participante. Assim, o Pregoeiro seguindo as " '
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orientações Jurídicas mantém a empresa D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita
no CNPJ n. 0 32.406 .246/0001-54, HABILITADA. O Pregoeiro questionou as
licitantes presente quanto à possibilidade de interposição de recurso, os licitantes
desistiram expressamente da intenção de interpor recurso, fato este
devidamente registrado em ata . Por fim o Pregoeiro adjudicou o objeto da
licitação a empresa participante D L V DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no CNPJ
n. 0 32.406.246/ 0001-54, adjudicada para os LOTE{S) 01, 02, 03 e 04 com os
valores citado ACIMA. O Pregoeiro solicita na presente sessão, que a empresa
vencedora entregasse sua proposta ajustada aos valores finais dos LOTES para
anexar-se ao processo, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) . Nada
mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião
e para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio, advogado da Câmara Municipal de Juazeiro do NorteCeará e os licitantes presentes . Juazeiro do Norte - Ceará, Em 19 de Maio de
2021.
LICITANTE:

Menezes

a, 1-L- ~
Douglas Lino Vieira

Presidente da CPL ('\
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NKM COMERCIO E SERVIÇOS - ME

Nikolas Mikaell Andrade Oliveira

José Erivaldo Oliveira dos Sant~ !õ--~

OAB sob o n. 0 6964
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