
Ata 081/2016 – Pregão Presencial 037/2016
Serviço de vigia desarmada para a temporada 2016/2017 no Balneário das Tunas

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala treze
do Centro  Administrativo  Municipal,  Rua Moisés  Cantarelli,  nº  368,  Restinga  Sêca  (RS),  a  Pregoeira
Marciane  Medianeira  de  Souza  Paim  e  a  Comissão  de  Apoio,  representada  pelos  membros  Ivanita
Bordignon e Ana Paula Lewis Pereira, nomeados pelas Portarias nº 005, 006, 035 e 036/2016, com a
finalidade de julgar o processo licitatório Pregão Presencial 037/2016, para prestação de serviços de vigia
desarmada para temporada 2016/2017 no Balneário das Tunas, solicitado pela Secretaria de Municipal de
Indústria,  Comércio,  Turismo,  Cultura,  Desporto  e  Lazer.  Participou  do  certame  apenas  a  empresa
HELVIO NUNES CRESPAM – ME, representada na sessão por seu proprietário senhor Helvio Nunes
Crespam, regularmente credenciado. A empresa declarou-se beneficiária da Lei Complementar nº 123 e
alterações. Após a fase de credenciamento, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura do
envelope de número um contendo a proposta financeira da licitante. Dando prosseguimento ao certame,
iniciou-se a sessão de lances, conforme segue na tabela abaixo:

TABELA DE DISPUTA
Item 1

EMPRESA HELVIO
Proposta Inicial 15.884,66
LANCE 1 15.500,00

Após a  classificação  da  proposta  e  sessão  de  lances,  Pregoeira  e  Comissão  de  Apoio  passaram à
abertura  do  envelope  de  número  dois,  contendo  os  documentos  de  habilitação  da  licitante,  que  foi
declarada inabilitada por não apresentar os seguintes documentos: a) prova de regularidade quanto aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  - RFB e quanto à Dívida Ativa da
União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei,  com a indicação do n.°  do Livro  Diário,  número de registro  na Junta Comercial  ou
entidade correspondente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a
boa situação  financeira  da  empresa  e  c) certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a
apresentação do documento.  Questionado, o representante da licitante não manifestaram intenção de
dispor  de  prazo  recursal.  Diante  do  exposto,  Pregoeira  e  Comissão  de  Apoio  declaram  o  certame
FRUSTRADO, ficando a critério da Administração a aplicação da prerrogativa prevista no artigo 48 § 3º da
Lei 8666/93. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata:

 
             Pregoeira:                     Comissão de Apoio:

            Marciane Medianeira de Souza Paim                     Ivanita Bordignon Ana Paula Lewis Pereira

Licitante:

Helvio Nunes Crespam


