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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2020 - ANÁLISE DE
CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO.

Ao trigésimo dia do mês de julho de 2020, a partir das 09:00 horas, na sede da CASA DA CULTURA, fizeram-se presentes
o(a) Pregoeiro(a) Oficial do Município, o(a) Sr(A) FERNANDA CRISTINA ROSA e a respectiva Equipe de Apoio composta
pelos membros,  LAYRA DE OLIVEIRA, RICARDO LASTRA e SUZANA BESEN MARTINS, nomeados pelo(a)  Decreto nº
4525/2020, para  conduzirem  a  SESSÃO  PÚBLICA  do  Pregão  Presencial  nº  07/2020,  que  tem  como  objeto  a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS COM
CURSO  PARA  TRANSPORTE  DE  PESSOAS,  MOTORISTAS  CATEGORIA  “D”,  MOTORISTAS  CATEGORIA  “E”,  AGENTE
OPERACIONAL, RECEPCIONISTA E COVEIROS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO
DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. No horário definido no Edital, o(a) Pregoeiro(a)
iniciou a sessão informando aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública
do Pregão, e ressaltou que a ausência  deles,  quando da lavratura  da ata,  ao final  da sessão pública,  implicará  na
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após rubricado os envelopes de Proposta de Preços e
de Habilitação, iniciou-se a fase de credenciamento dos representantes:

Participante
Empresa Representante

ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA JOSE MIGUEL PUNDECK

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NUNO LEANDRO DE MOURA BERTHE DE AZEVEDO

ARISTOCRATA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NÃO CREDENCIADO

GM INSTALADORA EIRELI PAULO CESAR SAFANELLI

Analisados os documentos, foi consultado aos CNAE’s da empresa ARISTOCRATA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA no site
do IBGE - CONCLA e foi constatado que a mesma não possui objeto no contrato social compatível com o objeto licitado,
portanto não sendo credenciada. A empresa ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA fez os seguintes apontamentos
referente ao credenciamento da empresa ARISTOCRATA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA: certidão simplificada acusa que
tem mais uma alteração do contrato social que não foi apresentada, constando a última alteração em 30/06/2020, não
sendo válido o contrato social, que se apresenta como empresa LTDA porém com apenas 1 sócio, ou seja, deveria ser
uma empresa EIRELI ou individual, estando irregular como empresa, não foi juntado aos autos documento comprovatório.
Registra-se que,  conforme o item 5.3.7.  do Edital,  a  empresa  ARISTOCRATA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA  ficará
impedida de participar da fase de lances verbais, da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de interposição de recursos e de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes
“Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão, pois não foi credenciada. Quanto ao credenciamento das demais
empresas constatou-se o disposto a seguir:

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 REF.: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA

1.1. Foi consultado o CNAE 8111700 e constatado que compreende o Lote 5: Agente Operacional.
Portanto,  sendo credenciada  ao  Lote 1:  Motorista  –  Transporte  de Pessoas,  Lote  2:  Motorista  –  Serviços,  Lote  3:
Recepção, Lote 5: Agente Operacional e Lote 6: Motorista – Cavalo Mecânico.

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2 REF.: GM INSTALADORA EIRELI

2.1.  Foi  consultado o  CNAE 8211300  (serviços  combinados de escritório  e  apoio  administrativo)  e  constatado  que
compreende o Lote 3: Recepção.
2.2. Foi consultado o CNAE 8111700 e constatado que compreende o Lote 5: Agente Operacional.
2.3. Foi consultado o CNAE 7820500 (locação de mão de obra temporária) e constatado que não se enquadra ao edital.
2.4. Foi consultado o CNAE 4923002 (locação de automóveis com motorista) e constatado que não se enquadra ao edital
nos lotes de motoristas.
Portanto, sendo credenciada ao Lote 3: Recepção e Lote 5: Agente Operacional.

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3 REF.: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

3.1. Foi consultado o CNAE 7830200 e constatado que não se enquadra ao edital.
Portanto,  sendo credenciada  ao  Lote 1:  Motorista  –  Transporte  de Pessoas,  Lote  2:  Motorista  –  Serviços,  Lote  3:
Recepção, Lote 6: Motorista – Cavalo Mecânico.
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Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas de Preços das empresas licitantes para avaliação do atendimento
das  especificações  exigidas  no  edital  (Anexo  V  do  Edital).  Registra-se  que,  conforme  item  8.4.4.  as  variações  na
composição da remuneração, encargos sociais, insumos, lucro e nas despesas indiretas não serão objeto passível de
desclassificação nesta fase à luz da Decisão @REP18/00361731 – GAC/HJN -739/2018. Após analisadas as propostas
foram achadas conforme. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, ficam
as licitantes  vencedoras responsáveis  pela prestação de serviços que atendam todas as especificações exigidas,  que
apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequência iniciou-se a etapa de lances verbais,
onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo aos classificados para o lance a
oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas conforme Termo de Lances e Vencedores em anexo
aos autos. Registra-se as propostas das empresas:

Propostas Lotes Valor Total da Proposta

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

1
2
3
6

R$ 254.779,32
R$ 224.475,96
R$ 321.484,80
R$ 47.252,64

GM INSTALADORA EIRELI
3
5

R$ 292.926,48
R$ 42.315,60

ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA

1
2
3
5

R$ 293.085,36
R$ 281.476,68
R$ 320.144,40
R$ 46.370,40

Encerrados os lances verbais, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas ofertantes dos menores preços,
para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde foi constatado que a empresa
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA não apresentou as Notas Explicativas ao Balanço, descumprindo o item
6.3.5.2. do Edital, portanto sendo INABILITADA. Na sequência foi convocada a 2ª colocada dos lotes 1 e 2: ORBENK
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, que após solicitação da Pregoeira para baixar seu preço, manifestou-se que seu
valor  já  está  no  limite  possível  para  contratação.  As  empresas  ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA e GM
INSTALADORA EIRELI demonstraram atender as exigências editalícias, sendo habilitadas para este certame. Verificando
vencedoras, portanto, as empresas citadas abaixo:

Empresa Vencedora Lotes Valor Total

ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 1 e 2 R$ 574.562,04

GM INSTALADORA EIRELI 3 e 5 R$ 323.315,60 

Sendo assim, fica aberto o prazo de 2 (dois)  dias úteis,  até o dia  03/08/2020, em horário de expediente da
Prefeitura, das 07h30 às 13h30, conforme item 8.25 do Edital, para a empresa GM INSTALADORA EIRELI vencedora
do Lote 5: Recepção, apresentar a Planilha de Composição de Custos (ANEXO VII) atualizada, que será publicada no site
oficial do município www.itapoa.sc.gov.br, conforme item 8.26. Na sequência, ficará aberto o prazo de direito de recurso
somente referente a esta planilha, do dia  04/08/2020 até o dia 06/08/2020,  em horário de expediente da
Prefeitura, das 07h30 às 13h30.  Finalizado o prazo o recursal, as planilhas serão avaliadas e aprovadas através de
Parecer Técnico emitido pelo Departamento Contábil do Município, em analogia à Decisão @REP18/00361731 –GAC/HJN
-739/2018, conforme item 8.27. Após a fase recursal, verificando desclassificada ou inabilitada a proponente vencedora
em primeiro  lugar,  será  determinada  nova  data  para  sessão  pública  de  reclassificação  e  abertura  de  envelope  de
habilitação da empresa segunda colocada na fase de lances, seguindo-se posteriormente os mesmos procedimentos para
apresentação das planilhas atualizadas e fase recursal, conforme item 8.28. do Edital.

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1 REF.: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

1.1.  “não  cotou  em suas  planilhas  a  verba  equipamentos,  exigido  no  item 5.1.  do  termo  de  referência,  para  os
motoristas”.

2 REF.: GM INSTALADORA EIRELI

2.1.  “para  a  função  de  agente  operacional  cotou  salário  inferior  ao  devido  1.159,73  contra  1.308,53,  e  cotou
insalubridade de 20% quando a função exige periculosidade de 30% visto que é exigido trabalho em área elétrica
conforme termo de referência item 3.3.”

3 REF.: DECISÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
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3.1. Quanto a sua inabilitação para participação no lote 4 coveiros, por constar tal atividade em seu contrato social.
Quanto ao item 3.1. a Pregoeira não acata tal manifestação, pois o objeto foi amplamente discutido e baixado diligência
aos CNAE’S no site IBGE – CONCLA. 

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA
2 REF.: DECISÃO PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

2.1. “quanto a decisão de inabilitação referente ao item 6.3.5.2. do Edital, o qual não pede nota explicativa.”

Finalizada a etapa competitiva e habilitada a(s) empresa(s) ofertante(s) do(s) menor(es) preço(s), a Pregoeira declarou
a(s) empresa(s) supracitada(s) vencedora(s) deste Pregão. Sendo assim, fica aberto o prazo de direito de recurso até o
dia  05/08/2020, em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 13h30,  referente as manifestações
constantes no quadro acima. A Pregoeira informa que a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) cumprir os prazos de
prestação de serviço conforme estabelecido no edital,  sob pena de multas e outras sanções cabíveis.  Concluídos os
procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a)
A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) satisfaz(em) à(s) exigência(s) do edital; b) A(s) empresa(s) vencedora(s)
encontra(m)-se devidamente habilitada(s) quanto às documentações exigidas; c) Os preços ofertados estão dentro dos
limites estabelecidos pela Prefeitura; d) Houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de
intenção de interpor recursos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, encerrando às 13h00.

Itapoá, 30 de julho de 2020.

FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira

LAYRA DE OLIVEIRA
Membro

SUZANA BESEN MARTINS
Membro

RICARDO LASTRA
Membro

Licitantes: 

ORBENK ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA
JOSE MIGUEL PUNDNECK

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
NUNO LEANDRO DE MOURA BERTHE DE AZEVEDO

GM INSTALADORA EIRELI
PAULO CESAR SAFANELLI
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