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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

A Pregoeira retomou a sessão da licitação suspensa para apresentação de planilha de composição de 

custos unitários e avaliação das planilhas. Após a emissão de laudo técnico emitido pela Secretaria 

de Finanças, a Pregoeira e equipe de apoio manifestou pela não aceitabilidade dos valores propostos 

pelas empresas na fase de lances suspensa pela Pregoeira após ambas as empresas estarem 

apresentando lances que estão abaixo de 70% do valor de referência, considerados enexequíveis e 

que após solicitação de apresentação de planilha de custo unitários pelas empresas, justificando os 

valores propostos as mesmas não conseguiram provar que os seus valores estão dentro os valores 

praticados no mercado.  A pregoeira cancelou a fase de lances, declarou as empresas ARY 

LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI –EPP , inscrita no CNPJ/MF n° 

04.198.295/0001-03 e JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 

27.211.327/0001-69 DESCLASSIFICADAS e recorreu-se da aplicação da prerrogativa do § 3º do 

artigo 48 da lei 8.666/93, para garantir a celeridade e a economia dos atos que compõem o 

procedimento licitatório, tendo em vista a desclassificação de todas as empresas. 

 “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”.  

 

A pregoeira e equipe de apoio concedeu as empresas o prazo de até oito dias úteis para apresentação 

de novas propostas comerciais, sendo marcado para o dia 04 de junho de 2018 ás 15h, para 

apresentação das novas propostas comerciais, haja visto o feriado nacional do dia 31 de maio e o 

ponto facultativo do dia 01 de junho de 2018. DOS RECURSOS: O representante da empresa 

ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI –EPP , inscrita no CNPJ/MF n° 

04.198.295/0001-03, manifestou intensão de interpor recurso sobre a Participação da empresa 

JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69, por essa ser 

Microempreendedor Individual e o valor de referência da licitação ser R$ 530.030,50  valor 

superior ao limite de faturamento de MEI. Após a conclusão do processo licitatório a Pregoeira 

concedeu o prazo de 3 dias úteis para apresentação formal de recurso a contar do dia 21 de maio de 

2018 e termino 24 de maio de 2018, a empresa JUCIMARA ALVES DOS SANTOS, inscrita no 

CNPJ/MF n° 27.211.327/0001-69 desistiu de entrar com as contra - razões.  ENCERRAMENTO 

DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão referente ao Pregão 

Presencial SRP n.º017/2018, lavrando-se a presente ata às 08hs:52mints, que vai assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes na ocasião de sua emissão em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira         
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Ronielhy Monteiro Ferreira                                                       Jocicley Monteiro de Carvalho 

Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          

 

 

Licitante Presente: 

 

 

 

Ary Leonardo Nogueira De Salles, 

ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI -EPP  

 

 

 

Jucimara Alves dos Santos 

JUCIMARA ALVES DOS SANTOS 
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