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GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ATA PREGÃO 04/2018

Aos 30 dias do mês de agosto de 2018, na sede da Câmara Municipal de Cornéiio
Procópio, situada á Rua Paraíba, n° 163, reuniram-se às 09h15m - Pregoeiro: Adejacir
Batista Moreira e Equipe de Apoio: Paulo Roberto Santana e Micheile Lamare Pimenta,
designados pela Portaria n° 06/2017 de 05/01/2017, para procederem às atividades
pertinentes ao Pregão n° 004/2018, tendo como objeto, contratação de empresa
prestadora de serviço de limpeza, asseio e conservação. Protocolaram os envelopes a
empresa: 1) INSECT COMÉRCIO DETETIZAÇÂO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ.
17.780.287/0001-12, representada por Anderson Euripes Ferreira, portador do CPF.
259.934.098-51; 2) ATENAS SERVIÇOS DE APOIO EIRELi ME CNPJ. 24.329.959/0001-
33, representada por Claudinei Pontes de Oliveira, portador do CPF 755.547.809-97; 3)
M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIRIZADO ME CNPJ. 13.927.764/0001-79,
representada por Maria de Fátima Vieira, portador do CPF 954.203.989-15; 4) TRIAD
SERVIÇOS URBANOS EIRELI CNPJ. 23.960.020/0001-00, representada por Walmir
Aurebach Bueno, portador do CPF 065.214.279-62; 5) BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA - EPP CNPJ. 13.719.192/0001-32, representada por Alexandre Valliant Monteiro,
portador do CPF 917.898.699-00. Na vista dos credenciamentos, todas as empresas
foram credenciadas. Os documentos apresentados na fase de credenciamento foram
vistados por todos os presentes. A seguir foram abertos os envelopes n° 1- Propostas de
Preços de todas as empresas, sendo que a empresa ATENAS SERVIÇOS DE APOIO
EIRELI ME deixou de apresentar o documento contido no item 6.2.3 (memória de calculo
detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para obtenção
dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de
composição de custo e formação de preços do posto de trabalho envolvido na
contratação), desta forma, sendo a mesma desclassificada, e as demais classificadas.
Passamos então para a fase de lances, conforme relatório "Histórico do Pregão" anexo ao
processo. A pedido de todas as empresas, passamos à análise da documentação de
habilitação sem verificar a aceitabilidade da proposta vencedora, que será realizada
posteriormente. A empresa M A V DA SILVA SERVIÇOS TERCEIR121ADO ME deixou de
apresentar o item 3.5 - "Grau de Endividamento", sendo desabilitada, e assim paspmos
á abertura do envelope de habilitação da segunda colocada: INSECT COMÉRCIO
DETETIZAÇÂO E SERVIÇOS LTDA-ME, que após análise constatou-se a falta do item
3.8 - Declaração de Contratos Firmados, também sendo desclassificada. Por fim, abrimos
o documento da terceira colocada: TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI, sendo a
mesma considerada habilitada após a análise de todos. Em negociação com o pregoeiro,
a empresa concedeu um desconto, finalizando em um valor de R$ 4.620,00 mensais. A
empresa TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI terá um prazo de 2 (dois) úteis para
atualizar a planilha de custo, que será analisada e posteriormente agendada uma nov
sessão para declaração da empresa vencedora e fase de recursos. Informamos ainda qu
o represente da empresa ATENAS SERVIÇOS DE APOIO EIRELI ME, o senhor Claudinei
Pontes de Oliveira, se retirou da sessão antes da lavratura desta.
O representante da empresa BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, o senhor
Alexandre Vaillant Monteiro, pede que conste em ata as possíveis^consistências na
planilha de custo: acumulo de função não considerada pela emorésal TRIAD, e out
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inconsistências das demais empresas, que, baseada no item 8.9 do edital, seria feito
somente da empresa vencedora.
Os documentos foram vistados pelo pregoeiro, equipe de apoio e presentes. Nada mais
foi dito, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representante da empresa e outros presentes
na sessão.
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