
 
 

 
 
 

 
 

Processo: 34/2018 
 

Pregão Nº: 1/2018 
 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI. 

 
PREÂMBULO 

 
 

No dia 06 de julho de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se na CAMARA MUNICIPAL DE 
CAPIVARI, na sala de reuniões, localizada no pavimento superior, sito a AVENIDA TARSILA 
DO AMARAL, 490 - DISTRITO INDUSTRIAL JOVENIL FORTI, o Pregoeiro, Senhor LUIS 
ANTONIO PIAZZA, e a Equipe de Apoio, Senhores FERNANDA MARIA DANTAS 
GRIGOLON, JOSE LUIZ VIEIRA CORREA e MURILO KERCHE DE OLIVEIRA, designados 
no Ato nº 03/2018 de 02 de janeiro de 2018, para a Sessão Pública de abertura do envelope 
de habilitação da empresa WHITE FALCON CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, conforme constou 
do despacho do Pregoeiro. 
 Somente o representante da licitante LIMPADORA NOVA ESPERANÇA PREST DE 
SERVIÇOS LTDA ME, Senhor Paulo Rogério da Silva, compareceu a presente sessão, 
embora todas as licitantes tenham sido regularmente intimadas da sessão, como comprova a 
cópia do e-mail anexo. 
 Em seguida procedeu-se à abertura do envelope de habilitação da empresa WHITE 
FALCON CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. 
 Foi constatado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio que a licitante, que teve sua planilha 
de preços aceita pela Administração, não apresentou os documentos exigidos pelos subitens 
8.1.1.3 (cédula de identidade dos sócios) e 8.1.2.3 (CPF dos sócios) em conformidade com o 
disposto no subitem  8.2.1, ou seja, não apresentou os documentos no original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros 
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 
 Conforme consta nesta ata o representante da Licitante cujo envelope de habilitação foi 
aberto nesta data, não compareceu a presente sessão para apresentar os documentos 
originais para que as cópias pudessem ser autenticadas pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, 
assim sendo a licitante WHITE FALCON CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. foi declarada 
inabilitada no certame. 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 



 
 

 O representante da licitante presente manifestou desinteresse em interpor recurso. 
 Dando sequência, o Pregoeiro cumprindo o subitem 9.18.1 do edital do Pregão 
Presencial convoca as licitantes participantes do certame para a sessão pública de abertura 
dos envelopes de habilitação das empresas classificadas em 4º, 5º, 6º e 7º lugares, conforme 
a ata disponível do sítio eletrônico desta Câmara Municipal, sendo que os envelopes de 
habilitação das licitantes classificadas em 5º, 6º e 7º lugar somente serão abertos se a licitante 
que está classificada à frente não atender aos requisitos de habilitação. 
 A sessão pública dar-se-á no dia 11 de julho de 2018, às 9h. 
 Não havendo mais nada a ser decido pelo Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, 
lavra-se esta ata, com as correspondentes assinaturas, que será remetida, por e-mail aos 
licitantes participantes, ficando também disponível para consulta no sítio eletrônico da Câmara 
Municipal de Capivari. 
 
ASSINAM: 
 
 
LICITANTE: 
 
__________________________________ 
PAULO ROGÉRIO DA SILVA 
LIMPADORA NOVA ESPERANÇA PREST 
DE SERVIÇOS LTDA ME 
 

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO: 
 
 

 _____________________________________ 
LUIS ANTONIO PIAZZA 
Pregoeiro(a) 
 
 

 _____________________________________ 
JOSE LUIZ VIEIRA CORREA 
 
 

 _____________________________________ 
MURILO KERCHE DE OLIVEIRA 
 
 

 _____________________________________ 
FERNANDA MARIA DANTAS GRIGOLON 
 
 

  
 


