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Pregão Presencial nº 006/2019 
 
 
 
 

- ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 
 

 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (08/05/2019), às nove 

horas e quinze minutos (09:15h), no Setor de Licitações da PMA, situado na Avenida 

Dr. Olívio Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, reuniram-se a Equipe de Pregão, 

constituída pela Pregoeira Geysa Rodrigues Vianna e pelos membros da Equipe de 

Apoio Anapaula Paes Alves Monteiro e Helson dos Santos Junior, designados 

através da Portaria nº 4.028/2018, para realização da Sessão Pública do Pregão em 

epígrafe. Declarada aberta à sessão de julgamento das propostas e habilitação do 

pregão presencial acima referenciado, tendo como objeto a AQUISIÇÃO 

CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO. Uma vez iniciada a sessão 

Presidida pela Pregoeira constatou-se a presença de uma única empresa: 1) INOVA 

SOLUÇÃO EM TECNOLIA EIRELI inscrita no CNPJ 29.644.569/0001-71, 

representada por LEONARDO GODINHO SANTOS (credenciado). A empresa 

protocolou seus envelopes tempestivamente, conforme documentos comprobatórios 

em anexo. Ademais, inicialmente fora solicitado pela Pregoeira a entrega da 

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo V do Edital). A 

empresa apresentou sua proposta inicial no valor de R$ 110.390,00 (Cento e dez 

mil, trezentos e noventa reais), verificou-se a empresa INOVA SOLUÇÃO EM 

TECNOLIA EIRELI sagrou-se vencedora. Passando a fase de habilitação, 

constatou-se que a empresa reconhecida vencedora inicialmente, deixou de 

apresentar o item 7.10 (a) do edital. Abriu-se o prazo conforme Artigo 48, §3º da Lei 

8.666/93 de 08 (oito) dias úteis para apresentação da documentação, e no mesmo 

momento apresentou o documento pendente, assim a empresa vencedora está 

plenamente HABILITADA. Assim, consultada pela Pregoeira sobre a intenção de 

interpor recursos imediatos e motivados, o representante da empresa licitante 
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presente declinou, acarretando na decadência no direito de recorrer. Nada mais 

havendo, eu, Geysa Rodrigues Vianna, Pregoeira Oficial do Município de Alegre/ES, encerro 

a presente sessão e lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim e 

por todos os presentes. 
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GEYSA RODRIGUES VIANNA 
Pregoeira Oficial do Município 
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