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ATA DA SESSÃO os Ar~«iA_trSs pos SIWSLOPES “A” _ oootnuanros oE_uAStLtq;AçAO,
REFERENTE A L1CIrACAO os CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA SRP N-= CP«oo1/Lim: ¬
DIVERSAS.
OBIETO: Seleção de melhor proposta para futura con.tratação de prestação de serviços de locação de

veículos diversos destinados ao Funcionamento doas diversas unidades administrativas (Secretarias e/ou
Autarquias) da Prefeitura Municipal de Morada Nova, em conformidade com as especificações,
quantidades, reotiisitos e condicoes do edital e seus ane:-ros.
-ih-

Aos 27 (vinte e sete) dias do tttës de abril de 2021, às 08:00 horas, a Presidente cla Comissão
Permanente de Licitação, Sra. ALINE BRITO NOBRE, acompanhada dos Srs. PAUI,O l"-IENRTQUI-Ê.
NUNES NOGUEIRA - Membro e WAUSSON RAEVELO CRUZ - Membro Suplente, nomeados
pela Portaria n” 0101-X/2021, de 1° de janeiro de 2021, reuníramfse a fim de analisar documentos de
habilitação da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N" CP-001/'2021 DIVERSAS. Apos analise minudente dos documentos apresentados pelas empresas participantes a
Comissão Permanente de Licitação, declarou o seguinte resultado da fase de habilitação, EIWPRESAS
HABILITADAS: Ol. l.. C. - CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita com o
CNP] n" lÕ.??9.292/0001.42; 02. MXL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita com o CNP]
ni* 39.S28.9Íi3/0001-07; 03. CAIO CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI, inscrita com o CNP] nf*
l`l.4`l7.06S/0001-97; 04. ABREU LOCACOES DE SERVICOS EIRELI, inscrita com o CNP] ni*
32.193.868/0001-41; 05. CB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVlCOS ElRELl, inscrita com o
CNP] ri" 01.503.037/0001-Sl; OO. V St V EMPREEN DIMENTOS ElREl.l, inscrita com O CNP] n"
27.499.707/0001-40 EMPRESAS INAEILITADAS: Oi. M. l.. ENTRETENIMENTOS,
ASSESSORIA E SERVICOS ElREl.l, inscrita com o CNP] nf* 29.326.036/000l»4i, motivos:

apresentação de documentos autenticados de forma eletronica, dentre eles: CN l'--l tio proprietario da
empresa, alvara de Funcionamento, CND municipal, atestado de capacidade tecnica, contrato de

prestação de serviços junto ao responsavel tecnico da empresa, portanto não atendendo a clausula 24.10
do edital ‹ "Todos os documentos apresenia.dos neste certa.me deiieiiari ser apresentados em oiiginril e/ou por
a:.i.tilaii.ei' processo de copia a.utentica.d.a. por tabeliao de notas; nao sera. aceito em hipotese nenl1.un¬ui, em nenliuma
fase da certame, documentos autenticados pela ƒonna eletnãiiica (AUTENTÍCACÃO El.ETRONlCA)"; 02.

C:C›1»1STRu1-C›C1‹: SERVICOS os LOCACAO E COMÉRCIO os MATSRLAIS os

CONSTRUÇÃO ElRELl, inscrita com o CNP] 11° 17.766.185/0O0l.»4-2, motivos: apresentação de
documentos por copia simples, dentre eles: apresentação do rec1uerirnento tie empresario por copia
simples e ausência da autenticação de 02 (duas) paginas do contrato de prestação de servicos com o
responsavel técnico, portanto não atendendo ao parágrafo 4° da clausula 4* do edital - "A falta de
aiiaiaiies' documento l.istado nesta cla::.suia.; a sua ineg-iilaridade; o seu iiencinteiito; a ause'ncia das cópias
:terograƒa.rlris deoidameiite au-te-ni'ica.das, ou a ausência da.s aias originais para a a:.i.tenticaça.o pela Comissao
Peniuiiteiite de Licitaçao, ou a ƒalta da pulnlica.ça.o da imprensa oƒicird; a apresentriça.o de documentos de
hﬂlzilímçân fara de .gatislepe lacrado e especifico (Enuslope A) tomara. a empresa respectioa sera inabilitado do
presente certame, seitdollte detroliada o (Erit.iel.ope 5)": 03. A. C. COMÉRCIO DE PAPEIS E SERVÍCOS

DE TRANSPOl{TE i:ÍllÊi.El.l - ME, inscrita com O CNP] nf* 22.815.138/000l«l2, motivos:
apresentação de documentos autenticados de forma eletrotiica, dentre eles: contrato social tia empresa,
alvara de fu ncionamento, CND municipal, atestado de capacidade tecriica, documento ctatttprolzratorio
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de endereço cia empresa, portanto não atendendo a clausula 24.10 do edital ~ "Todos os docurnen os
apresentados neste certame deoerao ser apresentados ein original. e/ou por qualquer processo de copia 'aiiten'tica.da
por talaeliao de notas; na.o sera aceito em ltipotese neriliurna, em nenltuma ƒase do certarne, documentos au.tenticad.os
pela ƒonna eletronica (AUTENTICACAO EI.ETRO_NlCA)", ausi-Ízncia da apresentação do Cadastro

Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas « CEIS, mantido pela Controladoria-Cieral da União
(7i_›_i¡'¬_~.~¬._3Lp¿;.¡›_i_-¿_z¿il‹:l__a@m'|g_¿j.:_ze_ng.L,z¿¿¿¿i'_,_l_í:r/gﬁ), portanto não atendendo a clausula 4.3.6 do edital, ausencia

da apresentação do Cadastro Nacional de Condenaçoes Cíveis por Atos de Improbidade

._'_

Administrativa,
mantido
pelo
Consellro
Nacional
de
lustiça
(igiii-j_.t¬.:_:j_.jL1:¿.l_:¿¿im_prolr:i.d:ide iicliir/co__i¬_|_:_uilrar i;_i¿_;_i'1_i_:_e¿:1ii _¬›_.¡,:_l_1ip), portanto não atendendo a clausula
4.3.7 do edital, portanto não atendendo a clausula 4.3.7 do edital; 04. F. M. LOCACOES E
SERVICOS EIRELI, inscrita com o CNP] nf' 23.327.527/000l»0S, motivos: apresentação de
documentos por copia simples, dentre eles: CNI-I do proprietario, atestado de capacidade tecnica,

contrato de prestação se serviços com o responsavel tecnico da empresa, comprovação de endereço da
empresa, portanto não atendendo ao paragrafo 4” da clausula 4* do edital - "A ƒalta de aiirilaiier'
docum.en.to l.istado nesta clausula; a sua irregrilarirlade; o seu oencirneiito; a ai.i.sei1ci:i. das copias :terograƒrtrlris
deoida mente autenticadas, ou a rti.ise:icia das vias originais para a autenticaçao pela Comissao Permanente de

Licitaçao, ou a falta da prilrlicaçao da imprensa oficial; a apresentaçao de clocurnentos de luibilitaçao fora do
entre lo pe lacrado e especifico (Eivvelope A) tornara a empresa respectioa sera inalnliiada do presente certame, sendo-

llie :l.e-rialmflf, ,-1 (Eneglrrpe BJ" , ausencia da apresentação do Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e

Suspensas

-

CEIS,

mantido

pela

Control-adoria‹Cera|

cia

União

(~.~.-vnv.polir:-iltl:':r|*:=iirsp.-1rc-ncia.;¿,i;a.'.l'ii'/t:t:is), portanto não atendendo a clausula 4.3.6 do edital, ausencia

da apresentação do Cadastro Nacional de Condenaçoes Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

justiça

(¬.~c¬,.:.-u-*.c:'_:j,j i_is.l-:tz i1np1'i.:l.:itla5;lc ad1'i'1/czoizrstilt:-ir' izç;__g._.1i1er'itli,'r.p_l'1_p), portanto não atendendo a clausula

4.3.7 do edital, portanto não atendendo a clausula 4.3.7 do edital; 05. C. V. SILVEIRA JUCA EIRELI,
inscrita com o CNP] n° 32.125.666/0001-62, motivos: ausencia da apresentação junto ao contrato
social da empresa da alteração (movimentação) constante na certidão especifica n° de protocolo
5506050 de 15/12/2020, portanto não atendendo a clausula 4.1.3 do edital - “Ato corr.srit:i.tioo, estatuto
ou corri-rri.to social em vigor- e todos os adƒrr'vos..."; 06. SERVLOK SERVICOS E LOCACOES DE
TRANSPORTE EIRELI - ME, inscrita com o CNP] ni* l9.007.7l7/0001-93, motivos: ausencia da
apresentação junto ao contrato social da empresa da alteração (movimentação) constante na certidão

específica n" de protocolo 20150630336: de 03/07/20l5, portanto não atendendo a clausula 4.1.3 do
edital -» “Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 1¿z'ggzr e todos ga aditi1¿os...”; 07. Ci?
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIREL1, inscrita com o CNP] 11° 24.756.662/000 l-05, motivos:

apresentação de documentos por copia simples, dentre eles: apresentação do contrato social da
empresa, CND municipal, portanto não atendendo ao parágrafo 4° da clausula 4* do edital - "A falta
de cjurilquer docurnenro listado nesta clausula; a sua inregii-lar¬idricle; o seu vencimento; a aiiseitcici das copias
;¿¿1«Ug1-,zƒrzr-lrrg dzoizlmrfrerrrg ,»;a.r.teri.ticarla.s, ou a ausencia das oias originais para a autenricaçao pela. Cornissao
Pennanente de Licitaçao, ou a ƒalta da pulrlicaçao da imprerisrt oficial; a apresentaçao de documentos de
lml.1iiitriça.o ƒora do erieelope lacrado e especifico (Ent.-elope A) tornara a empresa respectioa. sera iriabilitcidri do

presente cerra.rra:, sendo-l.lie deeoliiido e (EÍn:›eIi:pe 5)", apresentação do indice do l¬.-alanço comercial em
relação a Liquidez Corrente (LC) == 0.00 (aero), portanto não atendendo a clausula 4.4.4.a em
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consonancia com o paragrafo único da mesma clausula ¬ "Sera considerada in.a.bilirada a ernpresri aire
apresen.tar ndicede Liquidez Corrente inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), corno tarnlairn, que apresente
indice de End.i‹uidamento Ceral superior a 0,5 (oito decimos,l"; US. MAREA LOCACOES E SERVICOS

EIRELI, inscrita com o CNP] t:° 10.923.326/0001-44, motivos: apresentação de documentos

autenticados de forma eletronica, dentre eles: CNH do proprietario, comprovação de endereço da
empresa, atestado de capacidade tecnica, contrato de prestação de serviço com o responsavel tecnico da
empresa, portanto não atendendo a clausula 24.10 do edital - "Todos os documentos apresentaclos neste
certa-me deiierao ser apresen.tados em original e/ou por qualquer proce.sso de copia autenticada por talieliao de
notas; nao sera acei.to em hipotese nerdtuma, em nenltuma ƒase do certame, documentos autenticados pela forma

z-ziaiz-zrzaiaz rAurENTrCAÇAO ELETRONICA) "r 09. LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES

EIREL1, inscrita com o CNP] nu 32.490.833/0001-74, motivos: ausência de comprovação (identificação
de validação de autenticidade) da assinatura do responsavel tecnico da empresa junto as declaraçoes
solicitação nos documentos de haliilitação, portanto a comissão não considerou autenticidade junto as
.'13'.'.|'.'r
mesrnas, portanto não atendeu
clausulas: 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 do edital; 10. TPA
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita com o CNP] nt 23.281.776/0001-22., motivos: apresentação

de documentos autenticados de forma eletronica, dentre eles: RC e CPP do proprietario, atestado de
capacidade tecnica, contrato de prestação de serviço com o responsavel tecnico da empresa, portanto
não atendendo a clausula 24.10 do edital - “Todos os documentos apresentados neste certame de-verao ser
apresentados em original e/ou por aiialquer processo de copia autenticada por tapeliao de notas; nao sera a.ceito
em hipotese nenlrurna, em nenltuma ƒase do certame, documentos a.utentica.dos pela forma eletronica

(AUTENTICACAO ELETRONlCA)", apresentação de documentos por copia simples, dentre eles:

Certidão negativa de débitos e multas da proponente junto ao DETRAN, portanto não atendendo ao
parágrafo 4° da clausula 4'-i do edital - "A falta de ai.i.al.r.j:ier documento listado nesta clausula; a sua
irregu.laridade; o seu vencimento; a au.sencia das copias :terog¬raƒailas deaidarnente aiaenticridas, ou a aii-seitcia das

vias originais para a autenticaçao pela Comissao Permanente de Licitação, ou a falta da pu.l'›Iicaça.o da intprensa
oficial; a apresentaçao de docurnentos de liaI.1ilitaçao ƒora do eivvel.ope lacrado e especifico (Envelope A) tornara a
empresa respecti.tia sera inal1ili.tada do presente certa.me, sendollie cleaolsarlo o (Envelope E,l"; 11. T. O.
EVANGELISTA E SERVICOS LTDA, inscrita com o CNP] nf' 35.247.704/0001.:4I'1, motivos:

ausencia da apresentação do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Conrrolaçloria-Coral da União (\¿¿«._~..f:¿~,_'_;;p¿¿r__ﬂ‹,;l-.it_n@p;;r;;;¬:ci:i-at'›v'.lar/ceis), portanto não atendendo
a clausula 4.3.6 do edital, ausencia da apresentação do Cadastro Nacional de Condenaçoes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de justiça
(_t1:-_"-.*~z'.1~f?-'.L'-1^i.i__-,luz~'~-l'JT/i_ﬂ`.1 iÍ*1'oli'ië'1›-ale i-ulifi¬i,<"t:tir:si_1lr;i_r 'rei'1n_e1'i.tl:;_r.¡_ƒ;_l1p), portanto não atendendo a clausula

4.3.? do edital, portanto não atendendo a clausula 4.3.7 do edital; 12. CARLOS DIEOO PEREIRA
SARAIVA, participou como pessoa fisica, portador do CPI-¬` ne 020.903.773-30, motivos: ausencia da
apresentação do Cadastro Nacional de Condenaçoes Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
]ustiça
i1_`1_.j£=__._lj;_;;@rr|_z:_;',_ij:l:«id.aiii
atlin/;,'._;_';_;isi.:li'at tet;uc-i'_içlo.plip), portanto não atendendo a clausula

4.6.13 do edital, ausencia da apresentação da Certidão negativa de debitos e multas da proponente
junto ao DETRAN, portanto não atendendo a clausula 4.6.15 do edital, ausencia da apresentação,

Certificado tie registro da proponente no DETRAN junto ao orgão da ARCE (agencia reguladora do
Estado do Ceara), portanto não atendendo a clausula 4.6.16 do edital; 13. IDEAL CONSTRUCOES
'
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E SERVICOS LTDA, inscrita com o CNP] n° 22.336.279/0001-1 I, motivo: ausencia da apresentação
da Prova de Inscrição da empresa junt.o ao Conselho Regional de Administração - CRA, secção da

sede da empresa, de acordo na Lei Federal n°. 4.269/65, Decreto Regulamentador n°. 61.934/67,
portanto não atendendo a clausula 4.3.3 do edital; 14. HENRIQUE CANDIDO DE LIMA, inscrita

com o CNP] n° 26.732.680/0001»21, motivos: ausencia apresentação ausencia da apresentação da

Prova de Inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Administração ~ CRA, secção da sede
da empresa, de acordo na Lei Federal n°. 4.769/65, Decreto Regulamentador n°. 61.934/67, portanto
não atendendo a clausula 4.3.3 do edital, ausencia da coinprovação na data do certame de possuir
responsavel tecnico junto ao CRA, portanto não atendendo a clausula 4.3.4 do edital; 15. ]. ].
LOCACOES E CONSTRUCOES ElREI.l - ME, inscrita com o CNP] n° I8.S66.4`11/0001«20,

n¬:otivos: apresentaç.ão de documentos autenticados de forma elenonica, dentre eles: RO e CPP do
proprietario, alvara de funcionamento, inscrição municipal, atestado de capacidade tecnica, contrato

de prestação de serviço com o responsavel tecnico da empresa, portanto não atendendo a clausula 24.10
do edital -› "Todos os docurnentos apresentados neste certame deverao ser apresentados em original e/ou por
qiailquer processo de copia. autenticada por tal1el.iao de notas; nao sera aceito em hipotese nenI1.um.a, em nenltuma
ƒa-se do certame, documentos autenticados pela forma eletronica (A UTENTICACAO ELETROl\IICA)", emissão
da certidão de 1'egL1lariciade junto ao CERTIFICADO DE RECULARIDADE DE SITUACAO - CRS,

com vencimento em 13/04/2021, portanto não atendendo a clausula 4.2.5 do edital; 16. BRI3
SERVICOS E COMERCIO EIRELI, inscrita corn o CNP] n° 22.577.254/0001-00, motivo: ausencia
da apresentaç.ão junto a certidão especifica na movíinentação referente ao balanço patrimonial
protocolado em 26/01/2021 com numeração 21/013.872-6, portanto não sendo acatado pela comissão

em virtude de não constar na movimentação da certidão especifica, portanto não atendendo a clausula
4.4.2 do edital. A Comissão Perrnanente de Licitação, publicara o resultado da fase de julgamento de
Habilitação na Imprensa Oficial (D.O.M - Diario Oficial dos Municipios e no D.O.U ‹- Diario Oficial
da União) ein ]ornal de Grande Circulação (]ornal o POVO e/ou ]ornal Diario do Nordeste), e no site
do Tribunal de Contas do Estado: ¬az.¬.'a.'.tt.:':_.c_e._;,;ov.lift, e fica aberto prazo recursal referente a fase de
julgamento da habilitação, em conformidade o art. 109, inciso I, alinea “a” da lei federal 8.666/93 e
suas alteraçoes. A Comissão de Licitação informa aos interessados que ira ACATAR recursos que sejam
encaminhados atraves do e»mail: miltz;ça;_1m1_;_e`_¿'Í`trurliglt.;;;.:;nLI3r, em virtude ao Decreto Municipal n°
024 de 26 de abril de 2021. Nada mais requerido nem a tratar, Eu, WALISSON RABELO CRUZ,
declaro encerrada, e, lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

Aline Erito Nobre
PRESIDENTE DA CPL

Paulo I-lentique 'ones Nogueira
MEMBRO DA CPL

4z~*\@ppv
\X/alisson Rabelo Cruz
MEMBRO SUPLENTE DA 1
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