
15/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/D46D3E02 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 
RESULTADO -PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2018

 
A pregoeira do Municipio de Varzea-RN, no uso de suas atribuições,
torna público o resultado do Pregão precensial 010/2018, com o
seguinte resultado:
Durante sessão após rodada de lances, constata-se que o valor ofertado
pelas empresas licitantes estava em consonância com o valor de
mercado, o que acarretou na abertura dos envelopes de Habilitação
dessas empresas que ofertaram o melhor valor discriminado acima.
Em seguida o envelope nº 02 – Habilitação foi aberto e a
documentação foi colocada a disposição da Pregoeira e equipe de
apoio para análise e licitante presente, após a analise dos documentos
de habilitação das empresas licitantes foi constatado que a
documentação referente ao item 7.5.4.5 Declaração de idoneidade
junto ao Município contratante, emitida pela secretaria de
administração do município de várzea até um dia útil anterior à
data do certame e o item 7.5.5.4 Alvará de funcionamento válido
acompanhado de comprovante de pagamento de imposto predial
atualizado, considerando portanto que os documentos a que se faz
referencia anteriormente são essenciais para a fase habilitatória, a
empresa PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ:
40.757.908/0001-69 está INABILITADA por ausência de
documentos obrigatórios e necessários ao certame, momento em que a
pregoeira solicita o envelope da empresa REUNIDAS VEICULOS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.365.912/0001-92 com proposta
registrada neste certame para proceder a abertura do envelope de
habilitação da referida empresa, onde após abertura do envelope de
habilitação foi constatada que a empresa deixou de apresentar os
documentos constantes dos itens7.4.1 – O licitante deverá
apresentar no mínimo 01 (um) atestado acompanhado de
documento que o fundamente, 7.5.4.5 Declaração de idoneidade
junto ao Município contratante, emitida pela secretaria de
administração do município de várzea até um dia útil anterior à
data do certame e o item 7.5.5.4 Alvará de funcionamento válido
acompanhado de comprovante de pagamento de imposto predial
atualizado, considerando portanto que os documentos a que se faz
referencia anteriormente são essenciais para a fase habilitatória, a
empresa REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
02.365.912/0001-92, está INABILITADA por ausência de
documentos obrigatórios e necessários ao certame.
Fica o presente certame declarado fracassado em virtude de todas as
licitantes presentes estarem inabilitadas, assim, deverá ser instaurado
novo processo licitatório para aquisição do objeto deste certame.
 
Varzea-RN, 03 de maio de 2018.
 
ANA PAULA DA SILVA LIMA BARBOSA
Pregoeira Municipal
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