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ANÁLISE DA HABILITAÇÃO 

Às 14h00 (quatorze) horas do dia 22 (vinte e dois) de abril de 2021, reuniram-se na sala da 

Comissão Permanente de Licitação no Município de Quixadá, sito a Travessa Jorge José Matias, 

s/n, Campo Velho, a Presidente MirIla Maria Saldanha Lima e seus membros Ana Letícia França 

Ferreira e Uyara Dayana de Alencar Capistrano, para a realização da Sessão Pública da Tomada 

de Preços, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS 

BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E ELABORAÇÃO 

DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. A Presidente analisou a 

documentação das empresas participantes e declarou a empresa ACONTABIL 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP, inscrita no CNPJ n2: 17.335.940/0001-34, 

HABILITADA. Em seguida declarou a seguinte empresa inabilitada: JFA LEMOS 

CONTABILIDADE, inscrita no CNPJ n2  26.125.490/0001-46, por apresentar a certidão negativa 

de débitos municipais, exigida no item 4.2.3.2, alínea c), vencida. Todavia, considerando o que 

prever a Lei Complementar 147/2014, em seu art. 43, § 12, será concedido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da publicação nos jornais, para que a referida empresa apresente uma nova 

certidão, sob pena de permanecer inabilitada. Além disso, após consulta no Portal da 

Transparência, esta Presidente verificou a veracidade dos atestados de capacidade técnica 

apresentados pelas empresas, nesse sentido, detectou que a empresa ACONTABIL 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS 5/5 EPP, realmente foi declarada vencedora de licitações nos 

municípios, os quais apresentou atestado, havendo inclusive os correspondentes pagamentos, 

conforme impressões em anexo. Porém, referente a empresa JFA LEMOS CONTABILIDADE, 

não foi localizado nenhum processo licitatório, onde a mesma tenha sido declarada vencedora, 

foi localizado apenas, um pagamento no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) no dia 

29 (vinte e nove) de janeiro de 2021 (conforme impressão em anexo), não ficando comprovada 

a compatibilidade do atestado apresentado com o objeto licitado. Dessa forma, exigimos que a 

empresa JFA LEMOS CONTABILIDADE, apresente a comprovação de aptidão para 
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desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, conforme prever o art. 30, inciso II da Lei n° 8.666/93, por meio de 

contrato e notas fiscais de execução do serviço, podendo acrescentar mais algum documento 

que achar necessário para realizar essa comprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da publicação deste resultado nos jornais, sob pena de permanecer 

inabilitada. Nesse sentido, a Presidente declara que o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis 

conforme previsto no artigo 109, inciso 1, alínea "a", da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações 

posteriores, somente será aberto, após decorrido o prazo concedido a empresa JFA LEMOS 

CONTABILIDADE. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o presente certame, do 

que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pela Presidente e membros. O.uixadá-CE, 

dia 22 de abril de 2021, às 14h50min. 

Ç:) 
MurIla Mari ,8Idanha Lima 

Pr sidente 

et 
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Ana Letícia França Ferreira 
	

Uyara Dayana de Alencar Capistrano 

Membro 
	

Membro 
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