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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:00, reuniram, 

a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM  e 

membros da Equipe de Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM e KEDINA 

CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria 

nº 274/2021, de 03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  

para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0053/2021, referente ao 

Processo nº 000588/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura prestação de 

serviços de manutenção predial e viária preventiva e corretiva, de forma contínua e por 

demanda, de vias, prédios e espaços públicos municipais com fornecimento de peças, 

equipamentos, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e 

insumos diversos descritos na resolução TC nº 329. Estiveram presentes na Sessão os 

Servidores: Dayane Guedes de Morais - Assessora Técnica Especializada e Antônio 

Gonçalves Júnior - Controlador Geral do Município. Em conformidade com às disposições 

contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de 

interessados. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as 

documentações de habilitação. A Empresa LGP Construtora Eireli teve foi inabilitada 

devido sua proposta está em desconformidade com item 6.6 do edital apresentando 

proposta parcial. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em 

seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no 

sistema informatizado próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram classificadas de 

acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, 

foi iniciada a fase competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo 

registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por 

"Declínio de lance" e 3 por "Declínio de lance" e LGP CONSTRUTORA EIRELI nos 

lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por "Não cotar todos os itens" e 3 por "Não 

cotar todos os itens". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI lance R$ 7.160.000,00 (sete milhões cento e sessenta mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI lance R$ 895.000,00 (oitocentos e noventa e cinco mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI lance R$ 7.160.000,00 (sete milhões cento e sessenta mil reais).  
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EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI nos lotes 1, 2 e 3 no 

valor total de R$ 15.215.000,00 (quinze milhões duzentos e quinze mil reais) 
Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os produtos ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificação do certame. Este registro 

tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da 

ata. 

CADASTRO DE RESERVA 

Lote 01 D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME  

Lote 02 D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME  

Lote 03 D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME  

Durante a conferência dos documentos de habilitação, foi questionado pela Empresa D N 

LOCACOES E SERVICOS LTDA ME quanto a divergência do capital social da 

Empresa C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI em seu 

contrato social e na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA, com base 

na Resolução nº 1121/2019 do CREA/ES e Resolução nº 266/79 do CONFEA. Nesse 

momento foi realizada diligência junto a Procuradoria Municipal e verificado que a 

Resolução nº 266/79 CONFEA foi revogada pela Resolução nº 1121/2019 CONFEA, sendo 

verificado ainda que não existe prazo para atualização dos dados perante o CREA. Bem 

como, que a Empresa encontra-se com Certidão válida até a data de 09/01/2022. Dessa 

forma as certidões de pessoa jurídica emitidas a partir da vigência da Resolução nº 

1.121/2019 não perderão mais sua validade em virtude de alteração dos dados cadastrais da 

pessoa jurídica, vez que não há previsão de perda da validade por tal motivo na nova 

Resolução. Registra-se ainda, que a conferência dos documentos de Qualificação Técnica 

foi realizada pela servidora Dayane Guedes de Morais - Assessora Técnica Especializada. 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação do licitante classificado, o mesmo foi 

arrematante do respectivo lote, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes à 

sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o resultado da licitação 

conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo os mesmos desistido de 

impetrar recurso.Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17h00min, cuja 

ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes 

Presentes. 
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KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

 

DAYANE GUEDES DE MORAIS  

Assessora Técnica Especializada 

 

 

ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR 

Controlador Geral do Município 

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 

CLAUDENOR SILVA COSTA 

 

 

D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  

 

 

 

LGP CONSTRUTORA EIRELI 

OZIEL SANGI BOREL 
 


