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ATA DE SESSÃO PUBLICA ÚNICA, REFERENTE A: CREDENCIAMENTO ANALISE DE PROPOSTAS, 
NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

         
 

PREGÃO Nº:  013/2022 - PROCESSO Nº:   067/2022 
 
 

 Aos 08 (oito) dias de novembro de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões 
localizada na Prefeitura Municipal de Pratinha-MG, o pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria 
266/2022, para a sessão pública de julgamento do Pregão em epígrafe, conforme previsto no item 02 do 
respectivo edital, que te, por objeto e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVÉIS PLANEJADOS A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA/MG. Iniciando o período de identificação/credenciamento e 
recebimento de envelopes, o Pregoeiro, atestou que foram entregues e protocolados no setor de licitações 
desta Prefeitura, dentro do horário estipulado no Edital, os dois envelopes lacrados dos licitantes 
ANTONIO CARLOS RODRIGUES-CPF 579.094.826-04, (CNPJ: 04.383.326/0001-04), Endereço: AV 
JOAO PAULO II, 2290; , VILA JARDIM. Araxá- MG; CEP: 38184122 neste ato representado pelo seu socio 
admnistrador  Sr. Antônio Carlos Rodrigues Inscrito no CPF sob o Nº 579.094.826-04. REALIZE 
MOVEIS PLANEJADOS LTDA, (CNPJ: 17.701.717/0001-63), Endereço: AV JOSE ANANIAS DE 
AGUIAR, 2320; AMAZONAS. Araxá- MG; CEP: 38180500, neste ato representada pelo seu socio 
administrador Sr. José AHaroldo de Cerqueira inscrito no CPF sob o Nº 755.355.726-91, ESPACO A 
MOVEIS PLANEJADOS LTDA, (CNPJ: 34.329.066/0001-41), Endereço: R ARGENTINA, 971; , 
MANGABEIRAS. FORMIGA- MG; CEP: 35577178, neste ato representada pelo Sr. Bruno Alberto da 
Silva inscrito no CPF sob o N 135.577.986-31 e M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, 
(CNPJ: 03.276.487/0001-28), Endereço: R OITENTA E CINCO, 684; , TROPICAL. CONTAGEM- MG; 
CEP: 32070010, neste ato representada pelo Sr. Pedro Alexandre Palhares da Silva, CPF: 056.503.386-
71, contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Em seguida, recebeu as 
declarações dos licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no 
Edital. O Pregoeiro examinou os documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando a 
comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de 
atribuição dos Licitantes, comunicou o encerramento do credenciamento e recebimento de envelopes e 
declarou aberta a sessão. Após o credenciamento o Pregoeiro passou a palavra ao representante do 
Departamento de Obras Sr. Jean Matheus Rufino, qual apresentou esclarecimentos para os licitantes 
presentes, informando que apesar do edital não estabelecer prazo para realização/conclusão dos serviços, 
que devem considerar o prazo para execução de 90 (noventa) dias, sendo que todos os licitantes 
concordaram com o prazo, sendo informado que o prazo será registrado no contrato. REGISTRO DE 
PROPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL, Ato contínuo foi efetuada a abertura dos envelopes 
lacrados contendo as Propostas, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições 
de execução com aqueles definidos no Edital.  ETAPA DE NEGOCIAÇÃO; Em seguida, os licitantes 
e o Pregoeiro iniciaram os trabalhos relativos a negociação dos valores propostos, fazendo a devida 
comparação com os valores apurados na fase de pesquisa de preços, agindo dentro dos princípios 
constitucionais, legais, éticos e morais, apurou-se ao final, os preços achados como válidos, condizentes 
com o mercado e dentro dos parâmetros financeiros previstos pela administração. O pregoeiro iniciou a 
fase de lances com os representantes presentes, considerando a seguinte ordem de classificação: 

EMPRESA VALOR GLOBAL 

ANTONIO CARLOS RODRIGUES-CPF 579.094.826-
04 

R$ 89.350,00 
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ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA R$ 80.391,00 

REALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA R$ 77.795,00 (vencedora) 

M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI R$ 71.680,00 (inabilitada) 

 Dado a palavra aos representantes conforme ordem de classificação, os mesmos declinaram da 
oportunidade de oferta lances, alegando a menor proposta apresentada pela empresa M MANSAO 
PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, está muito abaixo da capacidade de oferta dos demais 
participantes. O pregoeiro ciente da negativa dos participantes em ofertar lances realizou negociação com 
a empresa vencedora, sendo informado pelo representante que não possui condições de ofertar mais 
descontos e que os preços estão dentro praticado no mercado. Diante da recusa, os valores apresentados 
foram comparados com a média levantada, sendo considerados dentro do praticado, restando a empresa 
sagrada como vencedora.HABILITAÇÃO; Após negociados os valores, foram abertos os Envelopes de 
Habilitação da  empresa M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, (CNPJ: 03.276.487/0001-
28), com base na documentação apresentada e conferida na própria sessão. A documentação 
apresentada foi verificada pelo Pregoeiro sendo constatado que não foi apresentada a Certidão do FGTS, 
restando a empresa INABILITADA por descumprir com as exigências editalicias. O pregoeiro em ato 
continuo realizou a convocação da empresa REALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, classificada como 
02º colocada conforme ordem de classificação, momento esse que o pregoeiro estrou em negociação, 
solicitando que fosse ofertado contraposposta pelo representante, usando como base de o valor da menor 
proposta apresentada, o representante da empresa em resposta ao pregoeiro informou que os valores 
apresentados em sua proposta, contempla todos     . custos para realizar os serviços com qualidade e 
durabilidade, e que não pode mais conceder descontos uma vez que estes preços são os mesmos que 
foram apresentados para composição da média estimada pela administração, comtemplando todos os 
custos necessarios. O pregoeior de posse da informação, realizou consulta as propostas iniciais 
apresentadas, costatando que de fato a proposta e identica a inicial. Desta forma empresa foi considerada 
vencedora, após foi aberto o envelope de habilitação da empresa REALIZE MOVEIS PLANEJADOS 
LTDA, sendo a mesma considerada habilitada, por cumpri com todas as exigencias editalicias. 
RESULTADO Finalizada a etapa de negociação e habilitado o licitante, o Pregoeiro declarou a empresa  
vencedora, com  do lote, conforme relacionado no documento “Mapa de Apuração do Processo de 
Licitação nº. 067/2022 anexo. Os documentos de Habilitação examinados e as propostas, foram 
rubricados pelos licitantes presente, Pregoeiro e Equipe de Apoio. Findo o julgamento, o Pregoeiro, 
disponibilizou aos presentes, os autos para exame e rubricas, esclarecendo que aquele era o momento 
oportuno para eventuais apresentações de recursos, desde que motivados para registros em ata. 
Ressaltou ainda que, o silêncio implicaria em desistência de interposição recursal. RECURSO 
ADMINISTRATIVO Tendo em vista que os licitantes presentes, nada tiveram a acrescentar ao que já 
havia sido relatado ou manifestaram o interesse de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhe 
informado que decaiu, naquele momento do direito de recorrer. ENCERRAMENTO; Concluídos os 
procedimentos relativos ao Pregão 013/2022, e considerando que a proposta do vencedor satisfaz às 
exigências do Edital; o vencedor encontra-se devidamente habilitados quanto a documentação exigida; o 
valor está dentro do estimado, não houveram manifestações expressas por parte dos licitantes de intenção 
de interpor recurso; ADJUDICO a empresa REALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, (CNPJ: 
17.701.717/0001-63) com valor Global de R$ R$ 77.795,00 (setenta e sete mi e setrecewntos e 
noventa e cinco mil). O resultado será encaminhado à autoridade superior, que decidirá sobre a 
homologação, revogação ou anulação do presente processo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pela Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de 
Apoio, que atestam sua participação e colaboração no certame, e pelos Licitantes presentes. 
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