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TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N" 12.06.01/2018
Aos 11 dias do mês de janeiro de 2019, às 09hOOmin, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Tianguá, sito à Av. Moisés Moita n^. 785, Bairro Planalto,
nesta cidade de Tianguá-CE, nomeada pela Portaria N? 437 do dia 26 de Dezembro de 2018,
composta por Priscila Cardoso Queiroz - Pregoeira, Walmer Tavares Chagas e José Nilton
Vasconcelos Lima Júnior- Equipe de apoio, reuniram-se proceder a Retificação da Ata de
Julgamento dos documentos dos envelopes "01"

contendo as propostas de preços e "02"

contendo os documentos de Habilitação, do Pregão Presencial n? 12.06.01/2018, cujo objeto é
a Empresas para prestação de serviços de locação de veículos diversos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Tianguá-CE, realizada no dia 02/01/2019 às
09hl5min.

ONDE SE LÊ NA ATA:
Dando continuidade, a fase de lances a empresa

IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E

PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n^ 17.273.782/0001-35 sagrou-se vencedora do ITEM 6.
conforme mapa de lances em anexo. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da empresa IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA,
quando

foram convidados os representantes

das lícitantes presentes a analisarem e

rubricarem as documentações. Em seguida a Pregoeira junto com a equipe de apoio analisou
toda a documentação de habilitação apresentada pela empresa, a qual foi verificada que a
empresa apresentou Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual, com
validade vencida, o que foi indagado pela Pregoeira se a Licitante não estava de posse desta
com validade atual, sendo de pronto fornecido pela Licitante as Provas de Regularidade para
com a Fazenda Federal e Estadual atualizada. Em seguida, foi declarada HABILITADA e
vencedora do ITEM 07, ITEM 08, ITEM 09. ITEM 10.

LEIA-SE:
Dando continuidade, a fase de lances a empresa

IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E

PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n^ 17.273.782/0001-35 sagrou-se vencedora do ITEM 6,
conforme mapa de lances em anexo. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da empresa IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA,
quando foram convidados os representantes das íicitantes presentes a analisarem e
rubricarem as documentações. Em seguida a Pregoeira junto com a equipe de apoio analisou
toda a documentação de habilitação apresentada pela empresa, a qual foi verificada que a
empresa apresentou Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Estadual, com
validade vencida, o que foi indagado pela Pregoeira se a Licitante não estava de posse desta
com validade atual, sendo de pronto fornecido pela Licitante as Provas de Regularidade para
com a Fazenda Federal e Estadual atualizada. Em seguida, foi declarada HABILITADA e
vencedora do ITEM 07 e ITEM 08. Dando continuidade a empresa ORDONIO FERREIRA
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FERNANDE ME, inscrita no CNPJ n? 11.219.085/0001-10, já HABILITADA, sagrou-se vencedora
do ITEM 09 e ITEM 10, conforme mapa de lance em anexo.
As demais disposições da supracitada ata permanecem inalteradas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião de retificação, da qual foi
lavrado o presente Termo, que segue assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
FUNÇÃO

Pregoeira
Equipe
de Apoio

NOME
PRISCILA CARDOSO QUEIROZ

WALMER TAVARES CHAGAS

JOSÉ NILTON VASCONCELOS LIMA JÚNIOR
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