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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas 

na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de 

Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 

1.979/2018, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, cujo 

objeto visa a Contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Iluminação 

Pública do Município de Pimenta/MG, englobando o Perímetro Urbano, Zona 

Rural e Aglomerados Rurais (Comunidades, Povoados) e Distritos, com 

fornecimento de Materiais, Equipamentos, Mão de Obra em Caminhão 

equipado com plataforma articulada com Cesto Aéreo. O pregoeiro oficial, Sr. 

Rinaldo Nicodemos Teixeira, foi substituído, nesta sessão de pregão, pelo 

membro suplente Sra. Amair Costa Faria tendo em vista o gozo de licença em 

razão de luto em família por ocasião do falecimento de sua avó. Mostrou interesse 

em participar do referido certame as seguintes empresas: QUARK ENGENHARIA 

LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.496.490/0001-48, sediada na 

Rua Gothard Kaesemodel, nº 732, Bairro Anita Garibaldi, na cidade de 

JOINVILLE/SC, CEP:89.203-522, neste ato representada por Gisele Ferreira 

Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 094.116.246-00 e RG nº 

15.134.137  SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Lavina Campos, nº 32, 

Bairro São João, na cidade de Bom Despacho/MG, telefone (37) 99139-0179 e 

endereço eletrônico: quark.comasf@quarkengenharia.com.br e ADEMIR JOSE 

TEIXEIRA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 18.834779/0001-06, 

sediada na Rua José Augusto Barreto, nº 95 apt. 02 Bairro Vivendas da Torre, 

MERCES-MG, CEP: 36.190-000, neste ato representada por Juzuel Fialho 

Guidini,  pessoa física inscrita no CPF sob o nº 488.471.196-34 e RG nº M-

5.891.467 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Cel. Albuquerque, nº 49, Bairro 

São Geraldo, MERCES-MG, CEP:36.190-000 e endereço eletrônico: 

jjenergiamg@gmail.com. Dando início à sessão, a Pregoeira substituta, recebeu 

os representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou os 

envelopes 01 (Credenciamento), credenciando-os. Nesta fase, apenas o licitante 

ADEMIR JOSE TEIXEIRA-ME comprovou a qualidade de ME/EPP e usufruirá, 

nesta licitação, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o 

credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (Proposta Comercial) e 03 

(Habilitação). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 

Propostas Comerciais. Após a análise verificou-se que as propostas escritas 

atenderam às exigências formais do edital. Estando todas as propostas 

classificadas, iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores 

preços apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de 

Apuração de Vencedores”, composto de uma página que faz parte integrante 
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desta ata. Em análise do último preço apresentado e do termo de referência, 

constatou-se que o último preço apresentado na sessão de lances encontra-se 

dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do 

teto máximo de preços, unitário e total, definido para esta licitação, sendo a 

licitante ADEMIR JOSE TEIXEIRA-ME declarada previamente vencedora do 

certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após 

minuciosa análise da documentação, inclusive validação das Certidões online, 

constatou-se que a documentação apresentada pela licitante ADEMIR JOSE 

TEIXEIRA-ME estava em pleno acordo com o Edital e esta foi declarada 

habilitada. Com relação à qualificação econômica e financeira, a licitante 

ADEMIR JOSÉ TEIXEIRA-ME optou pela comprovação da qualificação 

econômica e financeira pelo capital social mínimo de 10% do valor previsto para a 

contratação. Contudo, a presente licitação totalizou o valor global de R$76.314,00 

(Setenta e seis mil, Trezentos e quatorze reais). Nos termos do Art. 4º, XVIII da 

Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer de quaisquer 

decisão tomada durante a sessão, razão pela qual adjudica o objeto a licitante 

ADEMIR JOSE TEIXEIRA-ME. Delibera-se por devolver o envelope 03 

(habilitação) da licitante QUARK ENGENHARIA LTDA devidamente lacrado, 

tendo em vista que esta licitante não se logrou vencedora de nenhum item/lote do 

certame. Após encerramento da sessão, o certame deverá ser encaminhado à 

Procuradoria Municipal, para nos termos da Lei 8.666/93 possa emitir o 

competente Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade 

competente para que se proceda à homologação. Em nada mais havendo a tratar, 

o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 

aprovada vai assinada por quem de direito.    

 
 


