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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015/ - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 036/2015 – OBJETO é contratação dos serviços 

técnicos de levantamento diagnóstico, elaboração, avaliação e 

monitoramento de projetos, planos e programas para a Rede 

Municipal de Educação, incluindo capacitação de recursos humanos 

para área da Educação do Município de Amargosa. 

 
Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas reuniram-se a 

Pregoeira CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por ROSY ASSIS DE 

CAMPOS e IVANILDES RIBEIRO DOS SANTOS nomeadas pela Portaria nº. 125, de 27 de 

agosto de 2015, para realizar o recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 021/2015/SRP, cujo objeto é contratação dos serviços técnicos de levantamento 

diagnóstico, elaboração, avaliação e monitoramento de projetos, planos e programas para a Rede 

Municipal de Educação, incluindo capacitação de recursos humanos para área da Educação do 

Município de Amargosa. Compareceram ao Certame as empresas: F DE OLIVEIRA CAMPOS- 

ME - CNPJ: 97.528.050/0001-88, representada pelo Sr. RICARDO JUNIOR SANTANA 

COSTA – CPF nº. 044.211.885-65; BRASIL SOS MUNICÍPIOS LTDA- CNPJ: 

07.809.063/0001-32, representada pelo Sr. FERNANDES MESSIAS ADORNO CERQUEIRA - 

CPF nº. 036.823.985-38. A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como 

funciona esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no 

decorrer da sessão. A Pregoeira registrou que a sessão pública está sendo gravada e que o 

vídeo integrará os autos deste Processo Administrativo. Dando prosseguimento aos trabalhos 

a Pregoeira solicitou dos licitantes seus documentos de credenciamento o que foi de logo 

apresentado e entendido de acordo com as exigências editalícias. 

Em seguida solicitou os envelopes contendo as Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação das empresas presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foram abertos os 

envelopes (Envelope “A”) contendo a Proposta de Preços das empresas.  

A pregoeira verificou as propostas escritas apresentadas para o objeto, classificando aquelas 

julgadas em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

 (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR  
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

BRASIL SOS MUNICÍPIOS LTDA R$ 129.000,00 Aceita/Classificada 

F DE OLIVEIRA CAMPOS- ME  R$ 135.072,12 Aceita/Classificada 

 

Em seguida iniciou a disputa de lances, registrando-os em Mapa de Lances que segue anexo a 

esta ata. Encerrada a etapa competitiva através de lances que foram registrados no mapa em 

anexo, a pregoeira ordenou as propostas segundo os valores crescentes oferecido restando 

classificada em 1º Lugar a Empresa BRASIL SOS MUNICÍPIOS LTDA com a proposta no 

valor de R$ 113.900,00; em 2º Lugar a empresa F DE OLIVEIRA CAMPOS- ME com a 
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proposta de R$ 114.000,00, conforme registro no Mapa de Lances anexo a presente ata. Foi 

aberto o Envelope contendo os documentos de habilitação. Os documentos da empresa foram 

submetidos à análise e rubrica pela comissão e pelos licitantes presentes. A o representante da 

empresa F DE OLIVEIRA CAMPOS- ME identificou que o atestado de capacidade técnica 

apresentado pela Prefeitura de Olindina consta data de 02 de janeiro de 2014, sendo que o 

contrato está com data de 24 de abril de 2014. Ainda observou que o contrato apresentado com 

a Prefeitura de Entre Rios está sem a data de início de execução sendo que o atestado 

apresentado pela referida prefeitura está datado de 02 de janeiro de 2014. Identificou também 

que no cartão do CNPJ da empresa não consta a atividade de Capacitação em Educação. A 

pregoeira procedeu com a pesquisa no endereço https://cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp e 

identificou que na subclasse 8550-3/02 contém a atividade de apoio à educação; Gestão, 

assessoria, Consultoria, orientação e assistência. Com base nos itens 31.7 e 31.8 do edital a 

pregoeira decide suspender a sessão a fim de promover diligência destinada a esclarecer as 

questões relacionadas à qualificação técnica da empresa BRASIL SOS MUNICÍPIOS LTDA. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, 

Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente, 

abrindo prazo o recebimento dos recursos . A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos 

agradecendo a presença de todos. 

  

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

 

ROSY ASSIS DE CAMPOS 

Equipe de Apoio  

 

IVANILDES RIBEIRO DOS SANTOS  

Equipe de Apoio  

 

 

F DE OLIVEIRA CAMPOS- ME 

Ricardo Junior Santana Costa – CPF nº. 044.211.885-65 

 

 

BRASIL SOS MUNICÍPIOS LTDA 

 Fernandes Messias Adorno Cerqueira - CPF nº. 036.823.985-38 
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