
 

 
 

ATA CIRCUNSTANCIADA 

Processo 87/2022 

PREGÃO 56/2022 

 

 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois  às quatorze horas 

reuniram-se  na sala de licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 

designados pelo Decreto n° 2898/2021, com a finalidade de realizar a sessão 

de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, 

analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a 

documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas para: 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPADA 

COM MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PREVENÇÃO NO 

ATENDIMENTO A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E TRANSLADO 

DE EVENTUAIS PACIENTES, TIPO "B", DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL, POR UM 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

Trata-se de licitação EXCLUSIVA para participação de Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais. 

 

Importante mencionar que licitação foi transmitida ao vivo nos canais oficiais do 

município, em conformidade com a Lei municipal 1058/2021.  

 

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecido pelo 

interessado presente, iniciando o credenciamento, constando as declarações 

dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação 

estabelecidas no Edital. Abaixo segue lista da forma que aconteceu a 

verificação da existência de poderes para os lances: 



 

 
 

 

JOSE CARLOS PADILHA 

REPRESENTANTE: ELIAS GONÇALVES LINS 

 

Destaca-se que a empresa se enquadra na Lei 123/2006, fazendo jus aos 

benefícios que a mesma estabelece. 

 

Ato contínuo foi aberto o Envelope de n º 1 (Proposta) da empresa participante 

do lote, e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro 

examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, 

verificando-se que todas as propostas atendem as condições exigidas com o 

Edital. 

 

Em sequência, a Pregoeira convidou a empresa presente para dar um lance de 

desconto no referido item, conforme segue em anexo. 

 

Com o término dos lances, foi aberto o envelope de habilitação da empresa 

participante, onde foi verificada que a empresa apresentou CERTIDAO 

FEDERAL VENCIDA, na qual tem o prazo de 5 dias para apresentação de uma 

nova certidão, conforme benefícios da Lei 123/2006. 

 

Destaca-se no que tange os itens de habilitação – letras: i e j, a mesma não 

apresentou. Sendo assim, a comissão de licitação constatou que a mesma não 

comprovou todos os requisitos de habilitação, declarando a licitação como 

FRACASSADA, pois a juntada de documentos previstas na Lei 123/2006 são 

apenas de caráter FISCAL. 

 

Destaca-se que a empresa manifestou interesse em interpor recurso devido ao 

julgamento da comissão de licitação, e requer a juntada de tais documentos, 

para que este processo tenha validade legal. 



 

 
 

Neste sentido, concede-se o prazo de 5 dias para interposição de recursos. 

 

 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai 

rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e 

pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados. 

 

 

Celso Ramos, 06 de setembro de 2022. 

 

_________________________ 

PREGOEIRA 

LARISSA FABIANE DE OLIVEIRA 

 

Equipe de apoio 

 

_________________________ 

FERNANDA SPAGNOLI STEFANES 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

_________________________ 

GINALDO DE JESUS OLIVEIRA 

MEMBRO 

 

_________________________ 

DOLIZETE PIO ALVES DE ALMEIDA 

MEMBRO 

 

 



 

 
 

Participante: 

_________________________ 

ELIAS GONÇALVES LINS  


