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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS
Nº 16/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.: 36/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial RP Nº 16/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO: Futuras contratações de empresa especializada para
prestação de serviços de mão de obra, serviços de engenharia, serviços de construção,
manutenção, reforma prediais/edificações da administração; conservação de estradas
vicinais logradouros públicos, limpeza de córregos e em regime de execução sob demanda
continuada, e demais necessidades com fornecimento de materiais necessários, tendo
como base o preço da tabela desonerada junho/2021 ou atualizada na forma estabelecida
nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, para manutenção
das atividades dos diversos departamentos municipais de Marliéria/MG, cargo da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Defesa Civil e Agricultura.

Aos 30 de julho de 2021, às 08h30, reuniu-se o Pregoeiro Oficial Sr. JHONY SOUZA
INACIO, deste Órgão e os membros da Equipe de Apoio, DILCEIA MARTINS DA SILVA
LANA e LÚCIA MARIA DA SILVA CASTRO designados pelo Prefeito Municipal, através da
Portaria nº 00336/2021 para em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002,
realizar os procedimentos relativos ao Processo Licitatório 036/2021, Pregão Presencial
RP 16/2021. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a
sessão pública. Compareceu para a sessão somente uma empresa participante. O
pregoeiro efetuou o credenciamento da empresa ENGEVALE CONSTRUÇÕES EIRELIEPP CNPJ: 18.851.256/0001-78. A proponente foi

classificada e convocada para

apresentação de lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei
10.520/02 onde o último lance ofertado foi de 4% (quatro por cento), após a tentativa de
negociação junto ao representante da empresa para que fosse concedido porcentagem de
desconto maior, uma vez que a média de pesquisa de mercado é de 11,9%, o proponente
alegou que devido a encargos sociais, taxas administrativas local, mão de obra indireta e
percentual de lucro reduzido é inviável ofertar lance maior que 4% (quatro por cento). Foi
contactado o engenheiro da Administração, Sr. Luiz José de Freitas sobre a viabilidade do
desconto ofertado, o mesmo achou considerável. Diante disso será encaminhado a
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questão ora citada para emissão de Parecer Técnico pelo Setor de Engenharia da
Administração para após dar prosseguimento na Adjudicação e Homologação da
autoridade competente. Foi iniciada a verificação da regularidade das documentações da
licitante, ENGEVALE CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP CNPJ: 18.851.256/0001-78, pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e Assessoria Técnica do Setor de Compras e Licitações onde
a empresa ENGEVALE CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP CNPJ: 18.851.256/0001-78 foi
declarada vencedora do respectivo item abaixo, tendo sido, então, concedida a palavra ao
representante da empresa para manifestação da intenção de recurso, não havendo
manifestação. Após foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro
abaixo. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e participante(s).
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