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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
(Credenciamento - Abertura dos envelopes de proposta e Fase de Lances - Habilitação)

Processo Licitatório nº 188/2021
Pregão Presencial nº 053/2021

Data: 12/11/2021

Hora: 09:30h

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:30h, na sala do Departamento
de Licitação, Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes - MG, em sessão pública,
reuniu-se a Pregoeira Jussara Santos de Souza Pinheiro e a equipe de apoio, composta pela senhora Telma
Lucia Moreira e os Srs. Rodrigo Natal da Rocha e José Ricardo de Souza designados pela Portaria nº
049/2021, visando a instalação da sessão pública de Credenciamento, Recebimento das Propostas de
Preços e Documentação de Habilitação apresentadas ao Pregão Presencial n° 053/2021, em atendimento
das disposições contidas na Lei n° 10.520/2002 e no Decreto nº 877 de 16 de março de 2005 e alterações
posteriores e Decreto nº 1213 de 03 de janeiro de 2012 e subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações referente ao Processo n° 188/2021, cujo objeto é “execução de recuperação paisagística do
Portal”. Entregou, tempestivamente, os documentos de credenciamento, a declaração de que cumpre os
requisitos de habilitação e o envelope de Proposta, a empresa:
Representante pela Sessão: Rosangela Agustinho dos Santos
CPF: 284.814.268/57
ADS Engenharia e Pinturas em Edifícios Eireli
CNPJ: 21.690.678/0001-13
Endereço: Rua Salomão Haddad Baruque, nº 669, Casa B
Bairro: Conjunto Habitacional
Cidade/Estado: Monte Mor/SP
CEP: 13190-208
E-mail: contatoadsengenharia@gmail.com
Ato contínuo a Sra. Pregoeira informou ao representante presente os procedimentos a serem adotados
durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que sua ausência na lavratura da ata, ao final da sessão
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata.
A Sra. Pregoeira solicitou a presente que rubricasse os documentos de credenciamento e o envelope de
Proposta Comercial e Habilitação, solicitou ainda que conferisse s inviolabilidade dos envelopes
apresentados. Aberta a palavra nada teve a acrescentar.
A Sra. Pregoeira verificou o atendimento das condições estabelecidas para o credenciamento por parte
da empresa participante, considerando-a apta a prosseguir no certame. Aberta a palavra, o licitante
presente nada teve a acrescentar, concordando com a decisão da pregoeira sobre a fase de
credenciamento.
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A Sra. Pregoeira, em prosseguimento, passou à abertura do envelope de “proposta”, colocando à
disposição do presente os documentos neles contidos para exame e rubrica.
Iniciou-se a análise da proposta de preço apresentada pelo licitante, tendo como base de avaliação as
determinações editalícias. Após passou-se para a fase de lances onde o participante deu o seu respectivo
lance estimulado pela Pregoeira.
Terminada a fase de lances, a Pregoeira tentou ainda negociar com o participante detentor do menor
lance, a fim de conseguir uma melhor proposta para administração.
A Pregoeira abriu a palavra ao participante da licitação. Nada teve a acrescentar sobre a fase de lances,
concordando com a decisão da Pregoeira sobre a fase de lances.
Na abertura dos documentos de habilitação da empresa ADS Engenharia e Pinturas em Edifícios, foi
constatado a falta dos seguintes documentos:


Item 7.1.3.7 do Edital “Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação
financeira, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador responsável”



Item 7.1.4.2 do Edital “Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente
(CREA ou CAU)”



Item 7.1.4.3 do Edital “Capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de atestado(s)
de capacidade técnica profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo
Técnico (CAT), também emitida pela referida entidade, comprovando a execução de serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto licitado”



Item 7.1.4.3.1 do Edital “O Responsável Técnico (RT) indicado na Certidão de Acervo Técnico
apresentada deverá pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste edital, o sócio, o administrador ou o diretor,
o empregado e o prestador de serviços”



Item 7.1.4.3.2 do Edital “A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação de
cópia do contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho
ou contrato de prestação de serviço”



Item 7.1.4.4 do Edital “Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da Licitação”

Sendo assim, a Pregoeira declarou frustrada a licitação.
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Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata que foi assinada por mim Jussara Santos de Souza Pinheiro,
pregoeira da sessão, pela equipe de apoio e pelo representante da empresa participante.

Jussara Santos de Souza Pinheiro
Pregoeira

Francisco Volney Costa
Equipe de Apoio

Rodrigo Natal da Rocha
Equipe de Apoio

José Ricardo de Souza
Equipe de Apoio

Licitante participante:

Rosangela Agustinho dos Santos
CPF 284.814.268/57
ADS Engenharia e Pinturas em Edifícios Eireli
CNPJ 21.690.678/0001-13

