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ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020.
Às 9h30m do dia 27 (vinte e sete) do mês de Agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte),
excepcionalmente no Centro de Cultura e Arte “Sebastião Alves Pereira” de CRISTINA
devido a pandemia do Corona vírus (COVID -19) para evitar a proliferação do vírus em
atendimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de Julho de 2002 e Decreto
Municipal nº 964/07 de 03 de maio de 2007, reuniu-se a pregoeira nomeada pela Portaria
002/2020, de 02 de Janeiro de 2020 e o servidor público Robson Moreira Mendes para
realizar os procedimentos relativo ao Processo Licitatório nº 053/2020, Pregão Presencial nº
014/2020, referente à Contratação de Microempresas ME, empresas de pequeno porte –
EPP ou equiparadas e pessoa física, para a prestação de serviço de elaboração dos
projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico em 07(sete) unidades escolares
municipais e na sede da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura. O resumo do
presente edital foi publicado na Imprensa Oficial, o Quadro de Aviso da Prefeitura,
conforme regulamentado pela Lei Autorizativa nº 1.802/05, no dia 13 de Agosto de 2020 e
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerias – D.O.E., no dia 14 de Agosto de 2020. O edital
completo e seus anexos também foram publicados na internet no site
www.cristina.mg.gov.br., no dia 13 de Agosto de 2020. Foram efetuadas 30(trinta)
visualizações/downloads do edital no site da Prefeitura, conforme relatório de Estatísticas
(em anexo). Retiraram o Edital de Licitação as seguintes empresas: Retiraram o Edital de
Licitação as seguintes empresas e pessoas físicas: Moisés Ribeiro Neto, Evandro Batista
Pereira, YBY Engenharia Ltda. ME, Arion Construções e Gerenciamento de Obras Eireli,
Miguel Ângelo Pereira Adário, Rafael Gonçalves Torres. O engenheiro Moisés Ribeiro Neto
não compareceu à sessão pública, deixando, antecipadamente, apenas os envelopes
de habilitação e proposta. Estava presente na licitação, devidamente credenciadas,
entregando os envelopes de proposta e habilitação, as seguintes empresas: Artemis
Solutinos Group & Atacadista Eireli, Bruno Leite de Oliveira, DFT Projetos Ltda, Lucia Helena
Andrade de Souza, Mapa Soluções em Engenharia ME,Rafael Gonçalves Torres ME e YBY
Engenharia Ltda ME. Em prosseguimento aos trabalhos a pregoeiro solicitou aos presentes
que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Franquiada a
palavra aos presentes, não houve manifestações. A pregoeira, a seguir, passou à abertura
dos Envelopes 01 – Proposta, colocando à disposição dos presentes as propostas neles
contidas para exame e para que as rubricassem. A pregoeira deliberou à fase de
Classificação das Propostas. Dando continuidade aos trabalhos, da análise, resultou que
estavam todas de acordo com as exigências do Edital, portanto, deliberou classificar as
propostas de todas as empresas licitantes presentes: Artemis Solutinos Group & Atacadista
Eireli, Bruno Leite de Oliveira, DFT Projetos Ltda, Lucia Helena Andrade de Souza, Mapa
Soluções em Engenharia ME, Rafael Gonçalves Torres ME, YBY Engenharia Ltda ME e
Moisés Ribeiro Neto. Em seguida, aberta a palavra aos licitantes, não houve nenhuma
manifestação para registro em ata. Dando continuidade aos trabalhos, a pregoeira
divulgou o resultado do julgamento, ficando as partes intimadas de seu resultado. Aberta
a palavras aos presentes, não houve nenhuma manifestação para registro em ata bem
como também não houve solicitação de recurso contra a fase de proposta. Os
representantes das empresas Artemis Solutinos Group & Atacadista Eireli, Bruno Leite de
Oliveira, Lucia Helena Andrade de Souza, solicitaram a retirada da sessão pública. Após,
passou–se para a etapa de lances verbais a partir das empresas que apresentaram o
menor preço por item, seguidas das empresas que apresentaram valores sucessivos e
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superiores em até 10 (dez) por cento; relativamente ao menor preço por item
apresentado até a proclamação dos vencedores em cada item. Finalmente, da análise e
exame de todas as propostas, à vista das exigências constantes no Edital, e após
executadas as etapas dos lances verbais a pregoeira juntamente com sua equipe de
apoio classificou as propostas e lances verbais das empresas: DFT Projetos Ltda – Itens: 04,
05 e 06 pelo valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e Mapa Soluções em
Engenharia ME - Itens: 01, 02, 03, 07 e 08 pelo valor total de
R$ 8.306,00 (oito mil, trezentos e seis reais), com total geral de R$ 10.506,00(dez mil,
quinhentos e seis reais) pelo critério do menor preço por item, em compatibilidade com o
preço de mercado, conforme mapa de apuração. O representante da empresa Rafael
Gonçalves Torres ME solicitou a retirada da sessão pública. As empresas foram
consideradas habilitadas, que ofertaram o menor preço por item: DFT Projetos Ltda e
Mapa Soluções em Engenharia ME. No anexo IX - Planilha estimativa de custos, o valor
total inicial era de R$ 24.308,66(vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis
centavos). Em mais nada havendo, a pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada, pelos representantes legais
presentes, pelo assistente administrativo e pela pregoeira.
_____________________________________________
SANDRA MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS
PREGOEIRA
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ROBSON MOREIRA MENDES
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MAPA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ME

