PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º52/2020
(Credenciamento, Análise das Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação)

Processo nº99/2020
Objeto:Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de topografia
diversos.

1 - Abertura da Sessão
Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2020, às 9h, reuniram-se na sala de Licitação, os servidores Renata
Cristina Caixeta - Pregoeira; Mércia Vaz de Oliveira Machado, Franciele Alves Andrade e Simone Fatima da
Silva - Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 002/2020, para em atendimento às Disposições
contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, para realizar os procedimentos
relativos ao processamento do Pregão Presencial nº52/2020, tipo menor preço por lote único. Inicialmente a
Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.
2 – Credenciamento
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que apresentassem os
documentos exigidos no item 6 do Edital, referente ao Credenciamento e as declarações de pleno atendimento
aos requisitos para habilitação e que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio,
foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

Empresa
CNPJ
Ambiental do Brasil Estudos e 09.150.575/0001-65
Projetos Ambientais Ltda
Alfa Consultoria Ambiental e Civil 30.005.952/0001-69
Ltda
Marques Engenharia & Consultoria 08.220.049/0001-61
em Topografia Eireli

ME/EPP
sim

Representante
Rafael Henrique Alcantra Pereira

sim

Jarlen
William
Gonçalves
Tiburcio
Otavio Marques Jordão

sim

3 - Da Entrega dos Envelopes.
Em seguida a Pregoeira solicitou que os interessados credenciados examinassem e rubricassem os envelopes
nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação e declarou encerrada a fase de credenciamento,
passando-se à abertura das propostas dos credenciados.
4 - Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo das
mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio passaram a
análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, passou-se, então, à classificação da proposta, de
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acordo com o disposto nos incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos VI e
VII do Art. 11 do Decreto nº 3555/2000; resultando nas seguintes propostas escritas classificadas:
Fornecedor: ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E CIVIL LTDA
Lote

Descrição Lote

0001

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

CNPJ/CNPF: 30.005.952/0001-69
Valor Proposto
112.774,32
Total do Fornecedor:

Fornecedor: AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS
Lote

Descrição Lote

0001

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

112.774,32

CNPJ/CNPF: 09.150.575/0001-65
Valor Proposto
69.860,00
Total do Fornecedor:

69.860,00

Fornecedor: MARQUES ENGENHARIA & CONSULT. E TOPOGRAF. EIRELI - ME CNPJ/CNPF: 08.220.049/0001-61
Lote

Descrição Lote

0001

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Valor Proposto
114.420,00
Total do Fornecedor:

114.420,00

5 - Dos Lances por lote único
Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que
fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a
inauguração das rodadas.
Em meio aos lances, a Pregoeira advertiu os licitantes sobre a exequibilidade dos preços ofertados, para que
posteriormente não venham a solicitar uma readequação da proposta, sendo que os representantes declararam
estar cientes, e que os preços estão corretos.
6 - Da Habilitação
A equipe de apoio procedeu à abertura do envelope nº 02: habilitação, facultando a todos os interessados a
verificação da documentação. A empresa vencedora apresentou a Certidão da União com restrição (com prazo
validade vencida). Conforme art. 43, § 1º da Lei complementar 123/2006, será concedido à empresa o prazo de
5 (cinco) dias úteis para regularizar a documentação, apresentando a referida CND. No entanto, a Pregoeira,
em conjunto com a equipe de apoio deliberou habilitar o licitante. Analisada a documentação a Pregoeira
considerou a empresa habilitada.
A Pregoeira declara a vencedora, CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE conforme o quadro
demonstrativo abaixo.
7 - Da fase de Apresentação de Recursos
Após a classificação definitiva dos vencedores, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso
contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no
final da ata. Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.
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8 - Da Adjudicação
Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou os objetos do certame ao vencedor da
licitação, na forma abaixo:
VENCEDOR DO LOTE

ITEM

AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

00001

Valor Unitário
69.860,00

A Pregoeira solicitou ao licitante vencedor que apresentasse à Equipe de Apoio, nova proposta escrita com
adequação dos valores (preços de todos os itens que compõem o lote, respeitando para cada item o mesmo
percentual de redução que se verificou para o referido lote), com as mesmas marcas ofertadas, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas. A proposta realinhada poderá ser enviadas pelo e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da
Equipe de Apoio e representantes relacionados.

Pregoeira: Renata Cristina Caixeta

Equipe de Apoio: Franciele Alves Andrade

Mércia Vaz de Oliveira Machado

Simone Fátima da Silva
Credenciados Presentes:

Rafael Henrique Alcantra Pereira

Jarlen William Gonçalves Tiburcio

Otavio Marques Jordão

