
ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTOS E 
HABILITAÇÃO" E "PROPOSTAS DE PREÇOS" DA TOMADA DE PREÇOS NS 2018.12.20.01CME

Processo n° 2018.12.20.01CME_______________________________________________________
Tomada de Preços n° 2018.12.20.01CME ____________________ ~ _______________
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na área de monitoramento, instala 
manutenção dos sistemas de alarme e CFTV nas dependências do edifício sede da Câmara Mui
de Eusébio.________________________________________________________________________
Data da abertura: 10.01.2019________________________________________________________
Horário: 09:00 horas________________________________________________________________
Local: Câmara Municipal de Eusébio__________________________________________________
Endereço: Av. Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio/CE._______

v _  Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2019, às 09:00 horas, na sala de reunião da Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, reuniu-se a sobredita Comissão, formada pelos membros 
Nara Maria Alves Batista Falcão - Presidente, Maria da Conceição Ribeiro-Secretária Administrativa 
e Marcos Fábio Machado dos Santos - Membro, nomeados através da Portaria n  ̂ 004, de 02 de 
janeiro de 2019, com a finalidade de realizar sessão pública para o recebimento e abertura dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação e de propostas de preços do processo 
administrativo de licitação, modalidade Tomada de Preços ns 2018.12.20.01CME, Processo n  ̂
2018.12.20.01CME, cujo objeto é a "contratação de pessoa jurídica especializada na área de 
monitoramento, instalação e manutenção dos sistemas de alarme e CFTV nas dependências do 
edifício sede da Câmara Municipal de Eusébio". Após a espera de 15 (quinze) minutos, a Sra. 
Presidente declarou aberta a sessão. Entregaram os Envelopes "Documentos de Habilitação e 
Proposta de Preços" para participar no certame, os licitantes:

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Seguro Eletrônica Ltda Epp. 
CNPJ n<? 17.352.269/0001-30

Sr. José Deocleciano Bezerra Albuquerque 
CPF ne 003.943.183-58

Nome: Esco Prime Engenharia Ltda. 
CNPJ ns 31,124.391/0001-80

Sr. Felipe Emerson Souza da Silva 
CPF n? 020.497.453-46

A Sra. Presidente da Comissão fez constar que o extrato de publicação da licitação foi publicado nos 
termos da legislação, a saber: Jornal de grande circulação O Povo, Diário Oficial do Estado (DOE), 
Flanelógrafo da Câmara e Portal das Licitações TCE/CE. Em seguida, a Sra. Presidente passou a 
abertura do envelope "Documentos de Habilitação” para análise e rubrica os licitantes retrocitados 
e rubrica da Comissão. Indagados os licitantes sobre quaisquer manifestação quanto aos 
documentos de habilitação apresentados, o Sr. Felipe Emerson, representanta da empresa Esco 
Prime Engenharia Ltda informa que: O Item 5.4.C do Edital o qual faz menção ao Anexo V, anexo 
este não disponível no Edital. O Sr. José Deocleciano, representanta da empresa Seguro Segurança 
Ltda Epp, informa que: a licitante Esco Prime Engenharia Ltda deixou de atender os itens 5.1.1; 
5.2.b.l,e; 5.4,c; 5.5.A.3; 5.5,b; 5.5.d e 5.5,e, além disso caso a licitante seja habilitada, solicitamos 
diligência em sua central de monitoramente, para fins de comprovação de funcionamento 24 (vinte
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e quatro) horas, com atendimento aos disparos de alarme, conforme o objeto da presente licitação. 
É a informação dos licitantes. A Sra. Presidente da Comissão informa aos Srs. Licitantes que 
suspenderá a presente licitação para posterior análise e publicação do resultado, informa ainda que 
o resultado será publicado nos meios de comunicação os quais o processo encontra-se vinculado, 
nos termos da lei. Nada mais havendo a ser tratado, às ll:2 0 h , a Sra. Presidente da Comissão deu 
por encerrada a presente Sessão. /////////////////////////
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