
Ata referente ao Processo Licitatório 72/2019, Edital de Pregão Presencial 49/2019, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 

PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA DELEGACIA CIVIL DE CORONEL 

FREITAS. 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala de licitações 

da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, para 

abertura e julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame 

licitatório. Apresentaram tempestivamente os envelopes de proposta e documentação, bem como, 

credenciaram-se as seguintes empresas: 

 

* EDINEIA DOS SANTOS ME. 

Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se que a 

empresa que entregou os envelopes está apta a participar do certame.  

Ato contínuo, foram disponibilizados os documentos de credenciamento e os envelopes para que a 

licitante e Comissão rubricassem, atestando a sua inviolabilidade.  

Após, o pregoeiro determinou a abertura do envelope contendo a proposta do participante, sendo 

disponibilizado ao licitante e Comissão para que conferissem a validade da proposta e rubricassem a 

mesma.  

Após o pregoeiro passou a lançar o licitante e seus respectivos valores no sistema.  

Foi aberto para a etapa de lances para os itens por ser procedimento padrão do sistema 

informatizado, e momento em que se busca negociar com o participante para obter melhores preços, 

tendo ocorrido conforme quadro comparativo de preços e histórico de lances em anexo.  

Na etapa de lances ocorreu regularmente, sem nenhuma ocorrência. 

Posteriormente passou-se a abertura do envelope da documentação de habilitação da participante 

vencedora. Sendo que foi conferida pelo pregoeiro e comissão e devidamente rubricada pelo 

participante e comissão 

A empresa participante não apresentou a Certidão de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física no CREA 

ou CAU. Diante disso, não cumpriu com a exigência do edital, ficando assim, inabilitada do 

processo licitatório. 

A participante renuncia ao prazo recursal.  

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura. 

 

 


