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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO 

DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020, INSTAURADO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE PMOC EM ARES CONDICIONADOS DA SEDE 

DO PODER LEGISLATIVO.. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 8h:30min do dia 27 de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), na Escola do 

Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, nomeados que foram pelo Ato 

nº 24.876, de 02 de janeiro de 2019, para proceder ao recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de 

seu conteúdo, referente ao processo licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos a 

pregoeira verificou que o extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi 

publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 1.164, de 24/01/2020, fls. 87, Diário Oficial do 

Município, Edição nº 1.645, de 24/01/2020, fls. 88. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – 

www.camarasete.mg.gov.br –, fls. 86 e cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no quadro geral 

de avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa e no quadro de aviso dos respectivos andares 

foi afixado o extrato de convocação. Assim foi cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da Lei Nacional nº 

10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Diante da publicidade concedida ao certame diversas empresas retiraram o edital no site oficial, conforme 

demonstra o relatório inserido nestes autos. Questionamento e impugnação ao edital: O questionamento 

formulado, fls. 90, foi respondido a tempo e modo, fls. 92, dando-se a necessária publicidade ao ato no Diário 

Oficial do Legislativo, Edição nº 1.175, de 10/02/2020, fls. 96, Diário Oficial do Município, Edição nº 1.656, de 

10/02/2020, fls. 97. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –, fls. 94. Em 

fls. 98 potencial licitante questionou esta pregoeira no sentido de que “Pela complexidade do serviço, não seria 

prudente solicitar algum documento na fase de Habilitação para comprovar a Qualificação Técnica, como, por 

exemplo, os Registros da Empresa e de seu Responsável Técnico no CREA, seguindo legislação vigente?”. 

Diante do questionamento, a pregoeira entendendo que o serviço objeto deste certame realmente requer 

profissionais qualificados para sua execução, acatou o questionamento formulado, fls. 99/100, e alterou o edital 

regente do certame para incluir na fase de habilitação o subitem “1.3 – Comprovação da Qualificação Técnica”, 

quando foi exigido a apresentação dos documentos enumerados de 01 a 04. Alterado o edital deu-se a necessária 

publicidade em obediência ao parágrafo 4º do art. 21 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicada 

subsidiariamente a esta modalidade de licitação, consoante fls. 137,140 e 141. Cópia do edital foi encaminhado 

aos gabinetes dos vereadores através de correio eletrônico, conforme prova o documento fls. 142. 

Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame duas empresas se apresentaram e 

protocolaram, a tempo e modo, seus envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, 

quais sejam: ENGEAR SOLUÇÕES EIRELI, nesta sessão representada Cleidson Alves de Souza, portador do 

CPF nº 047.054.746-43 e da Carteira de Identidade nº MG- 10.655.475 e LICINIO MAIA REFRIGERAÇÃO - 

EPP, nesta sessão representada pela Sra. Alda Aparecida Silvestre de Souza, portadora do CPF nº 029.241.866-

33 e da Carteira de Identidade nº MG- 8.183.302. Abertura do Envelope Propostas Comercial: Em seguida a 

pregoeira, equipe de apoio e representantes das licitantes proponentes conferiram os lacres dos envelopes e 

constataram a sua inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. Feito isto, a pregoeira passou à abertura dos 

Envelopes nº 01 contendo a proposta comercial escrita, constatando. A licitante proponente ENGEAR 

SOLUÇÕES EIRELI, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 166.452,00 (cento e sessenta e seis 

mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), sendo o valor mensal R$ 13.871,00 (treze mil oitocentos e setenta e 

um reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do 

edital. A licitante proponente LICINIO MAIA REFRIGERAÇÃO - EPP, apresentou a sua proposta escrita no 

valor global de R$ 107.040,00 (cento e sete mil e quarenta reais), sendo o valor de mensal de R$ 8.920,00 (oito 

mil novecentos e vinte reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com 

as exigências do edital. Por todo o exposto a pregoeira delibera no sentido de promover a classificação de todas 

as propostas comerciais por entender que elas atenderam na íntegra as exigências do edital, tanto no que diz ao 

objeto licitado, bem como, quanto ao valor orçado. Isto feito, a pregoeira, em obediência ao comando da Seção 

IX do edital regente, após fazer a classificação da proposta comercial e declarar a sua aceitabilidade, iniciou a 

fase de lances, contudo não obteve êxito. Sendo assim, passou a negociar com a representante da licitante 
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proponente Licínio Maia Refrigeração – EPP  no intuito de obter a melhor proposta comercial para esta Casa 

Legislativa, quando o valor da proposta escrita foi reduzido para R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 

passando sua proposta comercial para R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), valendo para todos os efeitos 

legais. Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a abertura do 

envelope nº 2, contendo a documentação necessária à fase de habilitação da licitante proponente que ofertou o 

menor preço na fase anterior. Cotejando os documentos apresentados com o que foi exigido no edital, a 

pregoeira promove a inabilitação da licitante proponente Licínio Maia Refrigeração – EPP, uma vez que o 

atestado técnico apresentado (Seção X, Subitem 1.3, Documento 02) não está devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Diante disso, a pregoeira passou a negociar com o 

representante da licitante proponente Engear Soluções Eireli no intuito de reduzir o valor de sua proposta 

comercial escrita. Em resposta o representante manifestou pela impossibilidade de redução. Deliberação da 

pregoeira: Diante da inabilitação da licitante proponente Licínio Maia Refrigeração – EPP – e da 

impossibilidade de redução da proposta comercial da licitante proponente Engear Soluções Eireli, a pregoeira 

declara o presente processo frustrado e manifesta perante a autoridade máxima deste Poder Legislativo pela 

instauração de novo certame licitatório. Fase Recursal: Franqueada a palavra aos representantes das licitantes 

proponentes para que utilizassem o direito de manifestar e motivar a intenção de recorrer todos permaneceram 

em silêncio. Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo 

de 30 (trinta) minutos, necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, 

aprovada e assinada por todos. Na oportunidade o envelope nº 2 da licitante proponente Engear Soluções Eireli 

foi devolvido ao seu representante devidamente lacrado. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Pregoeira 

 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

 

BEATRIZ PONCIANO SANTOS – Equipe de Apoio 

 

 

 

ENGEAR SOLUÇÕES EIRELI 

Cleidson Alves de Souza 

 

 

 

LICINIO MAIA REFRIGERAÇÃO - EPP 

Alda Aparecida Silvestre de Souza 


