
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ATA

Licitação Pregão Presencial Nº 000086/2019 - 16/07/2019 - Processo Nº 012394/2019

Responsável GIULIANA ARPINI BENEDITO

Data 16/07/2019
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Às 14 horas do dia 16 de julho de 2019, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, GIULIANA 
ARPINI BENEDITO e Equipe de Apoio, LAIS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO e DAYANE 
SERAFINI SANTANA, designadas pela Portaria nº 01/2019, para, em atendimento às disposições 
contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 
8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº 000086/2019, Processo nº
012394/2019, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo objeto é formalização de 
registro de preços para aquisição e recarga de extintores de incêndio, destinados ao 
atendimento da Administração Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de 
Administração.

No horário designado para a abertura da sessão, se fez presente a empresa NOROESTE 
EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME, com a entrega dos documentos de credenciamento, que 
foram rubricados por todos os presentes. 

Após o Credenciamento regular da interessada e a conferência das declarações, foram recebidos os 
envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" da empresa credenciada. Seguidamente, foi aberto o 
envelope "Proposta de Preços" e a proposta conferida de acordo com as exigências do edital e 
rubricada pela Pregoeira e pela interessada.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME lance R$ 33.950,00 (trinta e 
três mil novecentos e cinquenta reais). 

Lote 1 Rodada 2: NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME lance R$ 33.900,00 (trinta e 
três mil novecentos reais). 

A empresa NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME foi declarada vencedora no lote 1 
no valor total de R$ 33.900,00.

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pela licitante são aceitáveis por 
estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de preços constante 
no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura do envelope "Habilitação" da empresa vencedora, sendo os 
documentos analisados e rubricados por todos os presentes. 

Ressaltamos que, foi constatado a ausência do documento exigido no Item 10, subitem 10.1.2 letra "d" 
- Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Pública 
Municipal - Município Sede da Empresa.

Por tratar-se de única empresa participante do pregão e conforme artigo 48, §3º da Lei 8666/93 que 
preceitua "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis", 
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concedemos o prazo de 08 dias úteis para que o documento seja apresentado, ficando a adjudicação 
condicionada a tal cumprimento.
  
A empresa vencedora da fase de lances deverá enviar proposta de preço atualizada.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

______________________________________
GIULIANA ARPINI BENEDITO 
Pregoeira Municipal

______________________________________
LAIS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO
Equipe de Apoio

______________________________________
DAYANE SERAFINI SANTANA  
Equipe de Apoio

Licitante:

____________________________________________
NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME
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