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URBES 
 

ATA DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

Pregão Nº : 001/13 
Processo CPL N°: 1774/12 
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Portaria, 
conforme as especificações constantes nos anexos deste Edital. 
 
PREÂMBULO 
No dia 06 de março de 2013, às 09h00min, reuniram-se na rua Pedro de Oliveira 
Neto, 98 – Jardim Panorama - Sorocaba/SP, a Pregoeira, Senhora LUCIMARA M. 
BRASIL AGUSTINELLI, e a Equipe de Apoio, Senhores CLAUDIA AP. FERREIRA 
SOARES E MÔNICA DOS SANTOS HIRATA, para reabertura da Sessão Pública 
do Pregão em epígrafe, considerando a desclassificação da empresa SM Service 
System Terc. Ltda., conforme os fundamentos constantes na ata de julgamento 
de recursos e contrarrazões. 
 
EMPRESAS PRESENTES 

 
AUGETEC SERV. (EPP)           CRISTIANO GUERRA DE CAMARGO 
SUPORTE SERV. TERC. LTDA (ME)  SILVIO JOSÉ DIEGO ANDRADE 
PACTUAL COM. EQUP. E SERV. LTDA   ALESSANDRO S. M. L. SANTOS 

 
REGISTRO DO PREGÃO 
 
Ato contínuo, foi comunicada a nova classificação das propostas, quais sejam: 

   

PACTUAL                                               200.000,00  1º lugar 

SUPORTE (ME)                                      205.700,00  2º lugar 

AUGETEC. (EPP)                                 216.300,00  3º lugar 
G.F. CIA. (ME)                                  218.000,00  4º lugar  
GUILHERME HENRIQUE (EPP)            241.702,56  5º lugar 
 
Fase : Direito de Preferência 
 
Considerando que a segunda colocada possui os benefícios de ME/EPP e está 
empatada com a primeira colocada nos termos do § 2º do art.44 da lei 
complementar nº 123/06, foi convocada a proponente Suporte para apresentar 
proposta de preço inferior àquela e esta reformulou sua proposta para R$ 
199.700,00.  
 
Considerando que foi assegurado à licitante microempresa e empresa de 
pequeno porte o exercício do direito de preferência, segue a classificação final: 
 
EMPRESA                                     VALOR                CLASSIFICAÇÃO 
 
SUPORTE (ME)                                  199.700,00  1º lugar Inabilitada  
PACTUAL                                           200.000,00  2º lugar Habilitada  
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AUGETEC. (EPP)                                 216.300,00  3º lugar 

G.F. CIA. (ME)                                  218.000,00  4º lugar  

GUILHERME HENRIQUE (EPP)            241.702,56  5º lugar 
 
NEGOCIAÇÃO 
Negociada a redução do preço da menor oferta, com a empresa Suporte, esta 
restou infrutífera, com a permanência do valor de R$ 199.700,00. 
 
Considerando que a Suporte foi inabilitada, passou-se a negociar com a segunda 
colocada, ou seja, empresa Pactual, que restou infrutífera com a permanência do 
valor da proposta em R$ 200.000,00. 
  
MENOR VALOR 
 
LOTE  EMPRESA             PREÇO             NEGOCIADO                SITUAÇÃO 
001       Suporte                 199.700,00        199.700,00                     Inabilitada 
001 Pactual       200.000,00       200.000,00        Habilitada Vencedora 
  

HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope da Licitante SUPORTE que apresentou melhor proposta e 
analisados os documentos de habilitação, constatou-se que não foi observado 
alínea “b” do subitem 5.1.4, já que deixou de apresentar o balanço registrado, 
deixou também de atender parcialmente a alínea “e” do subitem do 5.1.3, já que 
apresentou a certidão de mobiliários vencida, sendo que esta ultima poderia 
sanada com base na Lei 123/06, porém devido a ausência da exigência anterior 
esta prerrogativa se torno inócua, sendo, portanto, inabilitada. 
 
Aberto o 2° Envelope da Licitante PACTUAL que apresentou a segunda melhor 
proposta e analisados os documentos de habilitação, constatou-se que a mesma 
atendeu integralmente as exigências do Edital, sendo, portanto, habilitada. 
 
Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos 
classificados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de 
Apoio. 
 
RESULTADO 
Após análise dos documentos constantes do envelope de habilitação, a empresa 
Pactual foi declarada vencedora do presente certame.                           
 
RECURSO 
Em ato contínuo, após consulta da Pregoeira, apenas as seguintes empresas 
manifestaram intenção de recorrer: 
 
Empresa:                     Motivo: 
Augetec      Alega que o preço apresentado é inexequível, que o 
balanço apresentado está em desacordo com a legislação pertinente, 
considerando que o mesmo não está registrado na junta comercial ou no cartório 
civil, alega, também, que  o atestado apresentado não possui condições de aferir 
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a compatibilidade com o objeto da presente licitação, considerando que o mesmo 
não expressa quantidades e prazos. Solicita que a empresa Pactual apresente a 
planilha de composição de custos/benefícios e depois de tal fato comece a 
vigência para o prazo de recursos.  
 
Diante das manifestações acima ficam concedidos os prazos de: 
- até 12h do dia 08 de março p.f. para apresentação da planilha de composição 
pela empresa vencedora- 
- de 3 (três) dias úteis a contar de 11 de março p.f. para interposição de recursos; 
- de 3 (três) dias úteis a contar de 15 de março p.f. para contrarrazões pela 
empresa vencedora; 
    
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve ocorrências na sessão. 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes 
relacionados. 
 
FIRMAM A PRESENTE  ATA: 
 

 
 

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 
 
 
 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
 


