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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 051/2019 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
GERAL, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA) 

 
 
Na data de 22 de julho de 2019, às 09h30min, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram-se para a sessão de 
julgamento do Pregão em epígrafe. 
Portaria Data Nome Cargo CPF RG 
13427 02/01/2019 Débora Virgínia Baptista Equipe de Apoio 325.684.478-26 40.591.272-9 
13427 02/01/2019 João Paulo Baptista Pregoeiro 306.794.958-78 33.709.668-5 
13427 02/01/2019 Marilza Olivia Marchezin Equipe de Apoio 194.988.698-04 22.499.618-6 
 
CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de apenas um interessado à sessão, teve início o credenciamento do 

participante, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para 

a formulação de proposta e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo: 

Código 
Lances 

Proponente / Fornecedor 
Representante 

Tipo Empresa 
CPF 

CNPJ 
RG 

Preferência de contratação (art. 
44 da LC 123/2006) 

Sim IZABELA CARLA MORINI DE GODOY ME 
ALÍCIO FRANCO DE GODOY JÚNIOR 

ME 
181.967.958-66 

07.078.354/0001-06 
26.878.872-8 

Sim 

     
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu a declaração do licitante de que atende plenamente aos 

requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o 

Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a mesma atendia aos requisitos do edital. Passou então ao exame da compatibilidade do 

objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade, obteve-se: 

Item 
1 
Classif. 

 
 
Código 

Descrição 
Proposta para todos os itens 
Proponente / Fornecedor 

 
 
Valor Total 

 
Status 
Lance 

1 8424 IZABELA CARLA MORINI DE GODOY 325.401,60Classificado    
S 

 
RODADA DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
Como há apenas um licitante, não há etapa de lances. Portanto, o Pregoeiro passou a negociação diretamente como o representante presente 
onde obteve o valor global de R$ 299.500,80 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos reais e oitenta centavos), classificando-se assim 
em 1º lugar a microempresa IZABELA CARLA MORINI DE GODOY ME. Segue abaixo os valores unitários negociados: 

ITEM QNT UNID DESCRIÇÃO  VL UNIT VL TOTAL 

1 1920 H Prestação de serviço de ajudante geral R$ 27,51 R$ 52.819,20 

2 1920 H Prestação de serviço de manutenção hidráulica R$ 34,89 R$ 66.988,80 
3 1920 H Prestação de serviço de pedreiro R$ 33,96 R$ 65.203,20 

4 1920 H Prestação de serviço de servente de pedreiro R$ 32,12 R$ 61.670,40 
5 1920 H Prestação de serviço de manutenção elétrica R$ 27,51 R$ 52.819,20     

TOTAL GERAL R$ 299.500,80 

HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consultada a 

autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado que o mesmo apresentou seu 

atestado de capacidade técnica sem o registro no órgão profissional competente: CREA ou CAU, descumprindo o item 6.1.3.2 do edital. Os 

demais documentos estão em ordem. Dessa forma, o único licitante foi considerado INABILITADO pelo Pregoeiro. Questionado, o representante 

informou que o mesmo possui a capacidade técnica para a execução dos serviços, visto que, executou estes serviços licitados nos últimos doze 

meses por esta Prefeitura. Informou que acabou se esquecendo de solicitar o acervo dos serviços junto ao CREA em tempo hábil, sendo que já 

protocolou o pedido do documento, porém, o Órgão ainda não o expediu.  

 
RECURSO 
Após a declaração de inabilitação da empresa, não houve intenção de recurso manifestada pelo credenciado presente.  

 
ENCERRAMENTO 
Levando em consideração que: a) está já é a segunda licitação aberta esse ano; b) que se verifica o total desinteresse de participantes; c) que 

único interessado foi inabilitado por documento a ser expedido em breve e d) que o mesmo interessado já vinha executando os serviços ao 



 

2 

 

Município sem qualquer fato que o desabone, o Pregoeiro invoca o disposto no art. art. 48, § 3º, da Lei Federal 8666/93: “Quando todos os 

licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 

caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis” grifo nosso. Dessa forma, fica aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis contados 

desta, para a microempresa IZABELA CARLA MORINI DE GODOY ME para a apresentação de nova documentação escoimada das causas de 

inabilitação, saindo desta sessão já intimada. A não apresentação ou a apresentação falha levará à declaração de fracassamento deste pregão. 

Por fim foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente e que 

assim o desejaram. 

 

 
ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 
 
 
___________________________________________________ 
Débora Virgínia Baptista 
CPF.: 325.684.478-26 
RG.: 40.591.272-9 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13427 DE 02/01/2019 

 
 
___________________________________________________ 
João Paulo Baptista 
CPF.: 306.794.958-78 
RG.: 33.709.668-5 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 13427 DE 02/01/2019 

 
 
___________________________________________________ 
Marilza Olivia Marchezin 
CPF.: 194.988.698-04 
RG.: 22.499.618-6 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13427 DE 02/01/2019 

 

 
Proponentes: 
 
 
 
___________________________________________________ 
Representante: ALÍCIO FRANCO DE GODOY JÚNIOR 
CPF.: 181.967.958-66 
RG.: 26.878.872-8 
Empresa: IZABELA CARLA MORINI DE GODOY ME 

 

 
 
 

 

 

 


