Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
PROCESSO 103-1-20-000169-1/2015
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2015
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE
Às nove horas do dia 01 de julho de dois mil e quinze, no Anexo da
Câmara Municipal, situado na Rua das Trincheiras, nº 221, Centro, nesta Capital,
reuniu-se o pregoeiro Paulo Vasconcelos, matrícula nº 1336 e sua Equipe de
Apoio, composta pelos servidores: Allison Oliveira Magalhães, Matrícula nº
0013355 e Wellinton Silva Lira, Matrícula nº 0013356, designados pela Portaria nº
033/2015, de 02/02/2015, no intuito de analisar a documentação de habilitação
da empresa MJL – TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA. sendo representada
pelor Sr. Glêdson Gonçalves de Souza com a devida procuração, segunda
colocada no presente certame, considerando a aceitabilidade do recurso
impetrado pela empresa IT - ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., também
analisado pela Procuradoria Espacializada, tendo sido substituído o representante
inicial da empresa segunda colocada, por meio de Procurador. Sendo este
credenciado, fato que gerou a abertura do envelope de habilitação da segunda
empresa, que teve sua proposta aceita, tendo atendido todas as exigências
editalícias.
Aberto o envelope de habilitação da segunda colocada, verificou-se,
assim, que as razões que levaram à desclassificação da primeira colocada, foram
as mesmas que levaram à inabilitação da empresa MJL – TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMATICA LTDA., ante o fato de não atender ao contido no item 14 do Termo
de Referência, sendo, assim, considerada INABILITADA no presente certame.
Destarte, quando todos os licitantes forem inabilitados, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação de habilitação, escoimadas das causas
referidas, conforme apregoa o §3º da Lei 8.666/93, aplicado subsidiariamente ao
pregão.
Ante a faculdade descrita alhures, a presente ata será encaminhada
ao setor competente para análise da viabilidade da concessão de novo prazo
acima citado, ou a revogação da presente licitação.
Considera-se o licitante, portanto, ciente de todos os atos desta
sessão. Por fim, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.
Paulo Vasconcelos
Pregoeiro
EQUIPE DE APOIO:
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Matrícula nº 0013355
Wellinton Silva Lira
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MJL – TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

