ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO
PROCESSO N.° 019/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.° 00014/2017
Às 09:00 horas do dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e dezessete, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB, fizeram-se presentes o Pregoeiro do
Município, Senhor Alexandre Gonçalves da Silva e a respectiva Equipe de Apoio, composta
pelos servidores: José Lamartine da Silva e Maurício Simão da Silva, abaixo assinados,
nomeados pela Portaria n.° 03/2017, respectivamente, para análise da nova documentação de
habilitação apresentada pela empresa VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA ,
participante do Pregão Presencial n.° 00014/2017, que tem como objeto a aquisição de
Implementos Agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do
Município de Mogeiro. A referida empresa que foi inabilitada por apresentar Certidão
Negativa de Falência e Concordata vencida, apresentou no dia 18/05/2017 Certidão n°
063982/2017, Número da Autenticidade: YC.6F.TX.2LN7, emitida pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Pernambuco em 18/05/2017, certificando que NADA CONSTA em nome da
mesma no que se refere a AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO OU CONCORDATA,
sanando, assim, a irregularidade que existia em sua documentação de habilitação, razão pela
qual foi declarada habilitada, bem como vencedora do certame. O valor total da compra,
ofertado pela empresa vencedora, importa em R$ 100.100,00 (Cem mil e cem reais). Nada
mais havendo a tratar, e como não foi registrada nenhuma manifestação de intenção de
recurso, a sessão foi declarada encerrada, por volta das 9:30 horas, pelo que também lavrada
esta Ata, para constar o registro de tudo que se passara no certame, documento este que vai
assinado pela Equipe de Pregão e pelo representante da empresa que participou do referido
certame licitatório.
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