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Ata da Sessão Püblica do Pregão Presencial N 2  028/2020 

Proc. N2  010379/2019 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as 08h3Ornin, na Sala de 

Licitaçöes da Prefeitura Municipal, a Praca da lndependência, n2 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, 

reuniu-se a Pregoeira deste Orgao, Keyla M. Zanetti de Oliveira e membros da equipe de apolo, 

Elilda Maria Bissoli e Karma de Paulo Pereira, designadas através da Portaria N 9  120/2019, para, 

conforme disposicöes contidas na Lei N 9  10.520/02, na Lei Compiementar N 9  123/06 e 

subsidiariamente na Lei N 9  8.666/93, realizar os procedimentos relativos ao Pregâo Presencial 

N2 028/2020 - Processo NQ 010379/2019, que tern como objetivo a contrataçâo de empresa 

especializada na prestaço de serviços de elaboraç5o do Piano de Manejo e Diagnóstico 

Fundiário do Monumento Natural Municipal "Pedra dos Três Pontöes", em atendimento a 
solicitaçâo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A convocaço dos interessados para a 

participaco no certame fol efetuada por meio de publicacão do aviso de licitaço, veiculada no 

Diário Oficial da Unio, Diário Oficial dos MunicIpios do Estado do Espirito Santo - DOM/ES e site 

oficial do MunicIpio, conforme cópias anexas ao processo. No horário previamente estabelecido 

a Pregoeira abriu a Sesso Pbiica identificando apenas 01 (uma) empresa participante, qual 

seja, AGROPLANT CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 2  09.390.289/0001-77. Iniciado o 

credenciamento, a respectiva empresa, neste ato representada por Marcos Vinycius Telles 

Zavarize, portador do CPF N 102.541.517-52, apresentou os documentos necessários ao ato, 

sendo portanto, o representante credenciado. Todos os documentos de credenciamento, bern 

como Os envelopes devidamente lacrados, foram rubricados e analisados tanto pela Pregoeira e 

equipe de apolo quanto pelo representante credenciado. Ato contInuo, procedeu-se a abertura 

do envelope de proposta comercial (n 2  01) e ao registro do preço apresentado peia proponente, 

como segue: AGROPLANT CONSULTORIA LTDA, no Lote 01 (lote ünico), no valor total de R$ 

83.100,00 (oltenta e três mil e cern reals). A Pregoeira e equipe de apolo, após anIise da 

proposta comercial apresentada, conclulu que foram atendidas as disposiçôes contidas no Edital 

de Licitaço, portanto, observadas as disposiçôes contidas no item 9.4 do Edital, em especial os 

subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4, foi classificada para a estapa seguinte - fase de lances. Assirn, nos 

terrnos do Item 9.5 do Edital, a Licitante, por intermédio de seu representante legal, fol 

convocado para a apresentacào de lances - negociaço de preco. Entretanto, o representante, 

mesmo ante a interpelaço da Pregoeira e equipe de apoio, informou a impossibilidade de 

reduzir o prep ofertado, por o mesmo já estar dentro do preço balizador da contrataço, que 

no reflete exatamente o preço de mercado para o servico pretendido, o qual requer uma 

atividade intelectuai apropriada e competente, corn técnicos de formaço superior e 

experientes. Assim, não havendo rnais lances ofertados, apurou-se o seguinte resultado: 

ARREMATANTE - AGROPLANT CONSULTORIA LTDA, no lote ünico do certame, no valor total de 

R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). 
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Continuamente, foi aberto o envelope de documentação da arrematante (envelope n 9  02) e 

procedida a análise dos documentos que os compunham, concluindo, a Pregoeira e equipe de 

apoio, em conjunto corn a técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Sra. Paula Lauvers 

Coutinho Lôvo - que auxiliou especialmente na análise dos documentos de qualificacão técnica, 

que foram atendidas todas as exigências habilitatórias fixadas no instrumento convocatório do 

certarne. Contudo, a Certido Negativa de Débitos para a corn Fazenda Püblica Estadual está 

vencida, assim, conforme disposicöes contidas no 8.3.8.1, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias 

üteis, para a regularizaço da respectiva documentaço. Consequenternente, a Pregoeira 

declarou vencedora do certarne. Todos os documentos de habilitação também foram rubricados 

pelo representante credenciado. Concedida a palavra ao licitante, inclusive para manifestaço de 

recurso - nos termos do CapItulo X do Edital de Licitação, o rnesmo informou não ter nada a 

registrar ou a considerar. Ante a ausência de recurso e em conformidade corn as disposiçOes 

contidas no art. 49,  inc. XX da Lei Federal N2 10.520/02, a Pregoeira adjudicou o objeto da 

licitaço ao vencedor. Oportunamente a Pregoeira informou que após a homoIogaco do 

certame pela Autoridade competente, o resultado da licitaco será publicado no Diário Oficial 

dos MunicIpios do Estado do EspIrito Santo - DOM/ES. Finalmente, nada mais havendo a tratar, a 

Pregoeira deu por encerrada a presente Sessão Püblica, cuja Ata foi lavrada e segue assinada 

pela mesma, membros da equipe de apoio, ténica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

representante credenciado. 

de OliveJja - Pregoeira Oficial 

lildaMaria B 

I 

aula Lauvers Cou 	o Lôvo - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

AGRO LANT CONSULTORIA LTDA 
Marcos Vinycius Telles Zavarize 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

HISTORICO DE LANCES 

Lote Pregao Presencial N° 00002812020 	Processo NO 01037912019 	Abertura 27/11/2020 08:30 

Objeto 

CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAcA0 DE SERVIOS DE EL.AB0RAcA0 DO PLANO DE 
MANEJO E DIAGNOSTICO FUNDIARIO DO MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL "PEDRA DOS TRÉS PONTOES' 

Lote 00001 01 

Rodada I 

Fornecedor Valor Anterior Valor Final 

AGROPLANT CONSULTORIA LTDA 83.100,00 83.000,00 

Vencedores Após Fase de Lances 

Lote 	 j Empresa 

00001 -01 	 AGROPLANT CONSULTORIA LTDA 
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Vencedor 	AGROPLANT CONSULTORIA LTDA 

CNPJ 	09.390.289/0001-77 

	

Endereco 	RUA Euzebio Cirilo de Souza, 11 - CENTRO - BREJETUBA - ES - CEP: 29630000 

	

Contato 	2799066875 	financeiroagropIantconsuItoria.com.br  

	

Item Lote 	Codigo 	Especificacao 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitário Valor Total 

c0NTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
ELABORAçAO DO PLANO DE MANEJO 

	

00001 00001 00005566 	e diagnOstico fundiário do mona municipal pedra dos trés 	 SERVI 	1,00 83.000,00 83.000,00 

pontôes 

Total do Fornecedor: 83.000,00 

Total Geral: 83.000,00 


