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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000013/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa de construção cvil 
para realização de obras de pequenos reparos, em prédios públicos vinculados a Secretaria 
Municipal de Educação
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço (Pregão Presencial), apurado mediante a aplicação do 
maior percentual de desconto.
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio designados pela 
portaria nº 391/2020, para procederem as atividades pertinentes ao Pregão de número e objeto, 
referenciado acima, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. O aviso da presente 
licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, do Estado do Espírito Santo e no endereço 
eletrônico do Município de Jaguaré. O edital e o modelo de proposta de preços da presente licitação 
ficou disponível no endereço eletrônico do Município de Jaguaré, www.jaguare.es.gov.br, para ser obtido 
diretamente pelas empresas interessadas. O prazo para protocolização dos envelopes encerrou-se as 
oito horas e trinta minutos, horário em que se procedeu a abertura da sessão, iniciando-se a 
identificação da(s) empresa(s) e credenciamento do(s) representante(s) legal(is), visando a 
comprovação de poderes para a formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos 
licitantes, com duração de trinta minutos, bem como o recebimento da Declaração de 
Comprometimento de Habilitação, das empresas que protocolaram envelopes para a referida licitação. 
Protocolaram envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, as empresas: 
BARROSO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 33.521.019/0001-32, com representação legal do(a) Sr(a) 
MARCO AURELIO BARROSO, CPF: 591.047.166-04. O Pregoeiro iniciou cumprimentando os 
presentes, licitantes e equipe de apoio, e fazendo referências ao pregão, sendo informado ao(s) 
representante(s) presente(s) os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública e 
ressaltando que a ausência, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na 
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata, passando em seguida a 
documentação de credenciamento das empresas aos licitantes para análise; aprovada, foi rubricada 
pelos licitantes presentes e equipe de apoio. Dando prosseguimento a sessão o Pregoeiro procedeu a 
abertura do envelope nº 01 contendo a proposta de preços, que com a colaboração da Equipe de Apoio, 
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução com as 
condições definidas no edital. Após, foram repassadas aos licitantes para análise; aprovadas e 
rubricadas pelos representantes presentes, Pregoeiro e Equipe de Apoio. Para cumprimento da Lei 
10.520/2002, procedeu-se o julgamento inicial das propostas, para atendimento ao Art. 4º, inciso VIII, 
que diz: "no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até 
a proclamação do vencedor". Dando prosseguimento, o Pregoeiro convocou a(s) empresa(s) 
classificada(s) para apresentação dos lances verbais, para redução de preços, apurando o valor final de 
cada item. Concluída a etapa de lances, após negociação direta com o(s) licitante(s), negociada a 
redução de preços, o Pregoeiro considerou os preços obtidos como aceitáveis. Ato contínuo foi/foram 
aberto(s) o(s) envelope(s) contendo os documentos referente a habilitação da(s) empresa(s) vencedora
(s). Após análise pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foram colocados a disposição licitantes, para exame 
e rubrica. Verificou-se que a empresaa vencedora deixou 
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de cumprir as exigências editalícias contidas no Cap. 12, item 12.1.5, letra "a", Registro ou inscrição da 
empresa e do responsável técnico devidamente reconhecido CREA ou CAU, de nível superior, com 
jurisdição sobre o domicio da sede da licitante. Com isso foram atendidas as exigências do edital, sendo 
a(s) empresa(s) considerada(s) INABILITADA(s). Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 
Presencial nº 000013/2020, o Pregoeiro considerou o proceso como FRACASSADO, e determinou sua 
republicação para o dia 18 de agosto de 2020, as 09h00min. Nada mais havendo a ser tratado 
lavrou-se a presente ata, assinada pelo Pregoeiro, ressaltando ainda, os membros Equipe de Apoio, ao 
assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame e tambem pelo(s) 
representante(s) do(s) licitante(s). 

DIOGO ALTOÉ - Pregoeiro(a)

ECLEBSE PIMENTEL DOS SANTOS, REGINALDO PINTO FERRARI e WERLHE DE ARAUJO LIMA -
Equipe de Apoio

________________________________________
BARROSO CONSTRUCOES LTDA
MARCO AURELIO BARROSO
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