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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 

 

Aos dezessete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 
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 051/2018, cujo objeto 
visa a Contratação de Serviços de Aplicação de Concreto, Espalhamento, 
Raspagem, Polimento e Corte de Junta de Dilatação no Piso da Quadra 
Esportiva na Comunidade de Boa Vista e Quadra Esportiva na Comunidade de 
Grama dos Cordeiros, Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em 
participar do referido certame as seguintes licitantes: JS PRE MOLDADOS & 
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.341.236/0001-
94, sediada na Rua Heitor de Lima, 41 – Bairro Nova Esperança – Piumhi/MG CEP 
37925-000, neste ato representada por André Luis Souza, pessoa física inscrita no 
CPF sob o nº 060.800.926-11 e RG nº MG13414156 SSP/MG, residente e 
domiciliado na Rua Tereza Hostalácio 988 – Centro - Piumhi-MG, telefone (37) 
99999 6086 e OLIVEIRA LEMOS CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº25.159.157/0001-95, sediada na Rua Getúlio Vargas,837 – Bairro 
Centro - na cidade de Piumhi/MG, CEP 37925-000, neste ato representada por 
Ronei Eurípedes da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 632.611.036-04 e 
RG nº M4421816 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Crispim Elias da 99919 
5322 / e endereço eletrônico prronei@yahoo.com.br . Dando início à sessão, o 
Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 
solicitou os envelopes 01 (Credenciamento), credenciando-os. As licitantes JS PRE 
MOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA e OLIVEIRA LEMOS CONSTRUCOES 
LTDA não comprovaram a qualidade de ME/EPP/MEI , por isso não usufruirão, 
nesta licitação dos benefícios da Lei Complementar 123/06. A Licitante OLIVEIRA 
LEMOS CONSTRUCOES LTDA apresentou procuração onde não constava a 
assinatura do sócio Wellington Máximo Oliveira, que conforme o Contrato Social 
apresentado, assina em conjunto com o Sócio Jarbas Armando Faria Lemos. 
Constata-se, portanto, que o mesmo não tem poderes para representar a empresa, 
ficando assim, nos termos do item 4.5 do edital não credenciado a apresentar lance 
na sessão, no entanto poderá participar do certame. Terminado o credenciamento 
foram recebidos os envelopes 02 (Proposta Comercial) e 03 (Habilitação). Na 
oportunidade foi comprovada a inviolabilidade dos envelopes pelos licitantes, 
pregoeiro e equipe de apoio. O Pregoeiro informou aos representantes presentes, os 
procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão e ressaltou 
que a ausência de qualquer deles quanto a lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicará na preclusão do direito ao recurso e na submissão ao disposto na 
ata. 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 do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta 
etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, 
denominado “Fornecedores Vencedores” composto de 01 (uma) página que fazem 
parte integrante dos autos do certame. Em análise do último preço apresentado e do 
termo de referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão de 
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lances encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem 
como esta abaixo do teto máximo de preço unitários e totais, definido para esta 
licitação sendo a licitante JS PRE MOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA. 
declarada previamente vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura do 
envelope 03 (habilitação) e após a análise minuciosa da documentação constatou-se 
que a documentação apresentada pela licitante JS PRE MOLDADOS & 
CONSTRUÇÕES LTDA não estava em acordo com as exigências do edital, ante a 
ausência, no envelope de habilitação, dos seguintes documentos: Registro 
comercial, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ), Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Estadual ou Municipal, Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e 
Municipal, Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), Prova de regularidade trabalhista, Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo para Habilitação, Declaração de situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93, Declaração de não possui 
em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 
9º da Lei 8666/93, Atestado(s) de Capacidade Técnica e Certidão Civil Negativa 
Judicial ou Certidão Negativa Específica de Falência e Concordata. Diante da 
ausência da referida documentação a licitante foi declarada inabilitada. Foi 
convocada portanto, a segunda colocada no certame, a empresa OLIVEIRA LEMOS 
CONSTRUCOES LTDA que, após a abertura do envelope 03 (habilitação) e análise 
dos documentos, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante 
OLIVEIRA LEMOS CONSTRUCOES LTDA não estava em acordo com as 
exigências do edital ante a ausências da seguinte documentação: Registro 
comercial, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ), Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Estadual ou Municipal, Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e 
Municipal, Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), Prova de regularidade trabalhista, Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo para Habilitação, Declaração de situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93, Declaração de não possui 
em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 
9º da Lei 8666/93, Atestado(s) de Capacidade Técnica e Certidão Civil Negativa 
Judicial ou Certidão Negativa Específica de Falência e Concordata. Diante da 
ausência da referida documentação a licitante também foi declarada inabilitada. Por 
tudo isso, declara-se o certame fracassado. Em seguida encaminha-se o presente à 
Procuradoria Municipal para nos termos do Art. 38, VI e Parágrafo Único 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.    


