ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/18
Processo Administrativo nº 8339/18
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia elétrica para elaboração de projeto executivo, auxiliar na elaboração de edital e fiscalização de reforma da infraestrutura
pós-entrada de energia e SPDA da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, conforme discriminação
constante no Anexo 2 - Termo de Referência.
HORÁRIO: 13h (horário de Brasília – DF).
1. ABERTURA DA SESSÃO
Às treze horas (13h) do dia 07 (sete) do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), no Plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, situada na Rodovia SP 306 nº 1001, Jardim Primavera, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços e os documentos de habilitação apresentados em razão do certame licitatório em referência.
Presentes o PREGOEIRO, HENRIQUE CÉSAR DEMARCHI, bem como a equipe de apoio composta pelos
servidores Allan Fadel Vendemiato, Blauner Carpim Corrêa, Célia Maria Alves Val e Paulo César Aoyagui,
designados pela Portaria nº 04/2018, de 04 de julho de 2018, para a realização dos procedimentos relativos ao processamento da licitação em referência, do tipo MENOR PREÇO.
2. CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO
Declarando aberta a fase de credenciamento, o PREGOEIRO solicitou aos participantes que apresentassem os documentos exigidos pelo edital, inclusive a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, durante a fase de credenciamento, o representante da empresa ENGSEP ENGENHARIA não trouxe
o documento Termo de Requerimento de Empresário fora do envelope conforme item 3.1.1.1 do edital,
fazendo-se necessária diligência no sítio da JUCESP para confirmação da regularidade do documento,
constatando-se sua situação LEGAL para a participação no certame, os quais, depois de analisados e
consultados ao sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram considerados em
ordem, ficando credenciadas as empresas abaixo, com seus respectivos representantes:
Empresa nº: 01
Razão Social: ENGSEP ENGENHARIA
PORTE: ME
CNPJ: 24.044.743/0001-21
Representante: LUIZ GUSTAVO PAGOTI
RG: 30.460.586-4

Empresa nº: 02
ENGEWORKS ENGENHARIA DE
Razão Social: ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA ME
PORTE: ME
CNPJ: 03.002.792/0001-21
Representante: PAULO ROBERTO PARANHOS
RG: 6.948.293-7

3. ENTREGA DOS ENVELOPES
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Em seguida, o PREGOEIRO solicitou que os interessados entregassem os envelopes nº 01 e 02, relativos
às propostas de preços e aos documentos de habilitação, respectivamente. Aberto o envelope nº 01, o
PREGOEIRO declarou encerrada a fase de credenciamento.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas foram examinadas e rubricadas por todos os presentes, não sendo observada nenhuma falha, razão pela qual foram aceitas pelo PREGOEIRO.
5. FASE DE LANCES/NEGOCIAÇÃO
Em continuidade aos trabalhos, houve a fase de lances para o Lote I, tendo como resultado o constante na planilha anexa.
6. QUESTIONAMENTOS
1. O Sr. Paulo Cesar Aoyagui, membro da Equipe de Apoio pediu autorização ao Sr. Pregoeiro,
Henrique César Demarchi para perguntar se os valores ofertados estão exequíveis devido a
percentagem de redução ter sido de 31,43%, e ambos os representantes confirmaram que os
valores estão dentro do mercado, sendo possível a execução do serviço pelo valor constante
na planilha de lances.
2. O Sr Paulo, representante da empresa ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME, questionou a respeito da forma como a proposta da empresa ENGSEP ENGENHARIA foi apresentada, dizendo que era para ter sido mensurado o valor
item por item, descrição, unidade, quantidade, valor unitário e o total, conforme o ANEXO 03
– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, do edital. A empresa ENGSEP ENGENHARIA apenas
demonstrou o valor total do custo do projeto e afirmou que a empresa declara que os preços
indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação
da proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro, conforme consta na proposta apresentada. Foi realizada uma diligência à
Procuradoria da Casa para esclarecimento, feito pelo Dr. Guilherme Gullino Zamith no qual
constatou-se que a proposta apresentada estava de acordo com o edital.
6. HABILITAÇÃO
Após as negociações dos preços, foram examinados pelo PREGOEIRO e membros da equipe de
apoio os documentos de habilitação da empresa ENGSEP ENGENHARIA, constatando-se a sua IRREGULARIDADE, com base nos itens 6.1.1.10 falta da Certidão de Débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, 6.1.2.4 somente foi apresentado o ART, faltando o atestado de capacidade técnico operacional e o item 6.1.3.1 a certidão apresentada ultrapassava os 90 (noventa)
dias, conforme o item 7.3 do edital. Com a não habilitação da empresa ENGSEP ENGENHARIA,
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houve a negociação com a empresa ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA ME fechando-se o lote em R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
Aberto o envelope de habilitação da empresa ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME foi constatada a sua REGULARIDADE.
7. RECURSO
Perguntado pelo PREGOEIRO às licitantes, NENHUMA manifestou intenção de interpor recurso.
8. ADJUDICAÇÃO
Em seguida, o PREGOEIRO declarou vencedora a licitante abaixo, ADJUDICANDO-LHE o objeto licitatório.
Empresa nº: 2
Razão Social: ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
ME
Lote: 01
Valor: R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 14:40 (catorze horas e quarenta minutos), da qual, eu, BLAUNER CARPIM CORRÊA, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme,
segue assinada por mim, pelo PREGOEIRO, pelos demais membros da equipe de apoio e pelos representantes das licitantes que permaneceram até a lavratura da mesma.
PREGOEIRO:
HENRIQUE CÉSAR DEMARCHI

______________________

EQUIPE DE APOIO:

___________________
Allan Fadel Vendemiato

_____________________
Célia Maria Alves Val

___________________
Blauner Carpim Corrêa

_____________________
Paulo César Aoyagui

CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL:
GUILHERME TREVIZOLI SALOMÃO

______________________
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PROCURADOR:
GUILHERME GULLINO ZAMITH
REPRESENTANTES:

______________________

____________________
LUIZ GUSTAVO PAGOTI
ENGSEP ENGENHARIA
____________________
PAULO ROBERTO PARANHOS
ENGEWORKS ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
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