CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE AUXILIO À SECRETARIA E À
RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS, conforme especificações constantes do Termo
de Referência.
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 01 de fevereiro de 2019, das 10h00min ás
10h10min. (Hora de Brasília – DF).
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 01 de fevereiro de 2019, às 10h10min. (Hora de
Brasília – DF).
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Sansão, 225, Centro, Brasília de Minas,
Estado de Minas Gerais, CEP 39.330-000.
Às 10 horas do dia 01 de fevereiro de 2019 reuniram-se a Pregoeira Elvira Ednice Durães de Almeida e sua
Equipe de Apoio, todos nomeados pela Portaria 001/2019, para credenciamento, recebimento e julgamento
das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas em participarem do certame do referido pregão.
Primeiro foi iniciado o Credenciamento, onde compareceu a senhora Tânia Silva Neris, representado a
empresa MEI, TÂNIA SILVA NERIS, que junto ao credenciamento apresentou a declaração de habilitação,
cumprindo assim todas as exigências editalícias e foi credenciado. Em seguida a pregoeira abriu o envelope
da empresa GRANSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, que enviou os seus envelopes pelos correios e
não enviou credenciado. A empresa GRANSERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA não enviou a declaração
de habilitação junto com os envelopes de proposta e habilitação nos conforme exigido na cláusula X, itens 1,
2 e 3 do Edital, e ainda previsto no Art. 4º, Inciso VII da Lei Federal 10520/2002, e diante do descumprimento
das normas editalícias bem como da Lei Federal que rege o pregão, a pregoeira declarou a empresa
impossibilitada de participar do certame.
Lei 10520/2002
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras:
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua
imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatório;

Edital do Pregão 001/2019
X – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
1 – Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, ao(a)
Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará
novos licitantes.
2 – Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a
Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, separadamente, declaração,
conforme modelo do Anexo IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação.
2.1 – Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta
Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a
declaração acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Às 10h15min foi encerrada a etapa de credenciamento e a pregoeira iniciou a etapa de classificação
de proposta, onde foi aberta a proposta da empresa TÂNIA SILVA NERIS, que cumpriu as normas
editalícias e foi classificada.
Em seguida foi mandado elaborar o mapa de apuração de preços, conforme segue:
FORNECEDOR
TÂNIA SILVA NERIS

CNPJ,

UNIT

27.211.723/0001-96

MÉDIA

1.499,05 1,533,33

Após elaborado o mapa de preços a pregoeira abriu a etapa de lances, e a licitante presente manteve
o preço inicialmente proposto. A pregoeira verificou que o preço proposto esta dentro da média
previamente estabelecida e declarou a licitante vencedora do certame. Em seguido foi iniciada a
etapa de habilitação, onde a empresa TANIA SILVA NERIS cumpriu todas as exigências editalícias e foi
habilitada. Em ato contínuo a pregoeira adjudicou o objeto à única licitante participante. E sem mais
nada a acrescentar foi mandado elaborar a presente ata que vai assinada pelos presentes.
Elvira Ednice Durães de Almeida
Pregoeiro Oficial

Estêvão Domingos de Jesus
Membro da Equipe de Apoio

Tânia Silva Neris
Representante Legal

Johnny Einstein Santos Mendes
Membro da Equipe de Apoio

