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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO 
MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 017/2017” 

Processo n.º 017.2017. 01 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 017/2017 

DATA: 27/03/2017.  
Hora: 09h00m. 
   
OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 
para serem utilizados na iluminação pública do município de Pau D´Arco. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 

Às nove horas do dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Prefeitura 

Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de Licitação), e sessão 

pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 

68.545-000, o Pregoeiro, Marco Antonio Lage Rolim, designado pela Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 

2017, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes, Francisco das Chagas Alves Nunes e 

Zuneide Cruz Pereira. Obteve o edital as empresas ELETROFORT CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-

EPP, inscrita no CNPJ Sob o n.º 83.648.946/0001-78, CONTÉM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP e 

RDE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.691.322/0001-39. Parte para 

a fase de credenciamento. No dia e hora marcada compareceu para participar do certame as seguintes 

empresas com os respectivos representantes ELETROFORT CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-EPP, 

inscrita no CNPJ Sob o n.º 83.648.946/0001-78, tendo como representante o credenciado Sr.º Edson Carlos 

Alves, inscrito no CPF sob o n.º 896.319.862-68; CONTÉM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, tendo 

como representante o procurador Sr.º Walyson Rodrigues Noleto inscrito no CPF sob o n.º 012.190.992-10 

e RDE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.691.322/0001-39 tendo 

como representante o Sr.º Rodrigo Almeida Beltrao, inscrito no CPF sob o n.º 995.375.321-00. Parte para a 

fase credencial, ao analisar a documentação de credenciamento da empresa ELETROFORT 

CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Sob o n.º 83.648.946/0001-78, não cumpriu 

com o item 30.1 “a” e 31.2, foi aplicado o item 31.5 “a” do edital; as empresas CONTÉM MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA-EPP e RDE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME. Parte para a fase de lances, inicia 

a fase de negociação. No item 03 que é disjuntor bipolar está de 2500 a, foi corrigido no momento dos lances 

que a administração pública interessa no disjuntor bipolar está de 250 a. Nesse momento a empresa  e RDE 

PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME solicita para constar em ata que no item 4 do anexo II que é o 

termo de referência que a necessidade dos produtos será conforme o fundo municipal de Educação; o 

pregoeiro informa à licitante que esse questionamento deveria ser esclarecido em outro momento conforme 

está no edital “caso de dúvidas”, mais como está explícito no aviso de licitação, trata-se de materiais elétricos 

para a iluminação pública, é evidente que não é recurso da educação, além do mais a licitação é registro de 

preços (ata de registro de preços) as rubricar orçamentárias serão definidas no momento da 

contratação/nota emprenho. Após as rodadas de negociações, parte para a análise da documentação, a 

empresa CONTÉM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP questiona que a empresa RDE PROJETOS E 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME não cumpriu com as regras do edital, que são estritamente vinculadas, sendo os 

itens 56.1, 56.3, 56.8.3, 56.13 (não apresentou nenhum documento para cumprir o item na forma do edital), 

56.13 “3” “fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registradas ou 
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autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos termos de Abertura e 

de Encerramento do livro diário”; item 57 letra “a” “a) a comprovação de aptidão referida no item 57.1 será feita 

mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, demonstrando que a empresa executou ou está executando, a contento, fornecimento da natureza e vulto 

similar ao objeto deste Pregão”. Ao analisar os questionamentos e as documentações apresentada pela 

empresa CONTÉM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP declara inabilitada a empresa RDE PROJETOS E 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME. O pregoeiro pergunta a licitante se tem a intenção de apresentar recurso 

como preceitua a Lei, o representante da empresa RDE PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 

manifesta a intenção de apresentar recurso, é concedido o prazo conforme o item 69 do edital (três) dias. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 13h00m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou- se a presente Ata que 

vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas licitantes 

presente............................................................................................................................................................ 

 

 

 

Marco Antonio Lage Rolim 
Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 

   Francisco das Chagas Alves Nunes                                                          Zuneide Cruz Pereira 
             (Assistente)                                                                                                  (Assistente)  
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