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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022 - PROCESSO Nº 51/2022 – 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

Ao vigésimo quinto dia do mês de julho de 2022, a partir das 09h00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SALA DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS, fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) do Município, o(a) Sr(a). KARINA JUSSARA DOS 

SANTOS OESTERREICH e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA e 

RICARDO LASTRA  nomeados pelo (a) Decreto nº 5287/2022, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA de abertura do envelope 

de habilitação do Pregão Presencial nº 26/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada 

para fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias em drywall, de forros em gesso e 

rodapés em PVC, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. Conforme Ata de Sessão Pública 

do dia 12 de julho de 2022, e considerando o item 8.18 do edital, in verbis:  Quando todas as licitantes forem inabilitadas 

ou todas as propostas forem desclassificadas, 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. Diante disso, as duas 

empresas participantes tiveram até o dia 22/07/2022, às 13h30, para encaminhar os documentos de habilitação, em 

envelope lacrado, para esta Gerencia de Compras, Licitações, Contratos e Almoxarifado. Tendo a empresa GRÃO PARÁ 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA declinado da apresentação dos documentos através de e-mail, no dia 15/07/2022, e a 

empresa PLANOTEC CONSTRUÇÕES EIRELI protocolado envelope com os documentos de habilitação, no dia 

21/07/2022, às 09h20, sob protocolo nº 130/2022, foi encaminhada a Notificação nº 40/2022, publicada no site no dia 

21/07/2022, informando a data da sessão de abertura do envelope de habilitação. Exposto isso e após rubricado o envelope 

de habilitação que se encontrava devidamente lacrado, a Equipe de Apoio ao Pregão iniciou a análise dos documentos. Os 

quais foram achados conforme. Desta forma, sagrou-se vencedora a empresa PLANOTEC CONSTRUÇÕES EIRELI, com 

o valor de R$345.00,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). A Pregoeira informa que a(s) empresa(s) 

vencedora(s) deverá(ao) cumprir os prazos de entrega 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; e c) Os preços 

ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, 

encerrando às 09h25. 
 

Itapoá, 25 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

KARINA OESTERREICH 
Pregoeira 

RICARDO LASTRA 
Membro 

 
 
 
 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
Membro 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


