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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2022 - ANÁLISE DE

CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO.

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2022, a partir das 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SALA

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) do Município, o(a) Sr(A) FERNANDA CRISTINA

ROSA e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, RICARDO LASTRA e JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA

nomeados pelo (a) Decreto nº 5287/2022, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial nº 15/2022, que

tem como objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DA AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE

VEGETAÇÃO DE RESTINGA (AUC) E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), ENTRE

A AV. ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS FAZENDO ESQUINA COM A AV. BEIRA-MAR III NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC. 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 do representante:

Licitante

Empresa Representante

MAFE ENGENHARIA LTDA MAURICIO FERNANDES

Analisados os documentos foram achados conforme. Em seguida foi aberto o envelope de Proposta de Preço da empresa

licitante para  avaliação do atendimento das especificações exigidas  no edital  (Anexo V do Edital).  Após analisada a

proposta foi achada conforme. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio,

fica a licitante vencedora responsável pela entrega dos 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 ofertado na proposta escrita conforme Termo de Lances e Vencedores em anexo aos

autos.  Foi  solicitado  neste  ato  pela  pregoeira  que  o  representante  a  possibilidade  de  redução  de  preço  o  mesmo

respondeu que o preço ofertado seria o seu preço final. 

Empresa Vencedora Item Valor Total
MAFE ENGENHARIA LTDA 1 R$ 22.854,48

Na sequencia foi aberto o envelope de habilitação da  única  empresa  participante, para verificação do atendimento às

condições de habilitação constantes em edital, onde foi constatado que a empresa não atendeu as exigências editalícias,

sendo  inabilitada para  este  certame,  pois  não apresentou  o  termo de abertura  e  encerramento  do livro digital.  No

entanto,  considerando  o  item 8.18  do  edital  in  verbis:  Quando  todas  as  licitantes  forem inabilitadas  ou todas  as

propostas forem desclassificadas inclusive na fase de amostras, a Pregoeira poderá fixar prazo de até oito dias úteis para

a  apresentação  de  novos  documentos,  eliminando-se  as  causas  referidas  no  ato  inabilitatório  ou  desclassificatório.

Portanto fica aberto o prazo de 8 dias uteis para apresentação dos novos documentos, ou seja, até 02/05/2022, podendo

ser enviado para o e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br o qual será marcado nova data de sessão publica para julgamento
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de tais documentos. Registra-se que a empresa representada pelo seu sócio MAURICIO FERNANDES declina do direito de

apresentação de recurso desta fase. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, encerrando às 09h40.

Itapoá, 13 de Abril de 2022.

FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira

RICARDO LASTRA
MEMBRO TÉCNICO

CONTADOR

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA

Membro

Licitantes: 

MAFE ENGENHARIA LTDA
MAURICIO FERNANDES
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