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ATA DO PREGA0 PRESENCIAL N° 029-2019  
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dezenove, As 08h0Omin (oito horas), na sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino n° 115, Cocos-Bahia, realizou-se a sessão Pública para recebimento e abertura 
dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatário na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais prestações de serviços de hospedagem, 
com café da manhã, para atender aos eventos e atividades realizados pela Prefeitura Municipal de Cocos-BA, conforme 
especificações do Termo de Referência. Presentes o Pregoeiro Senhor Anizio Veiga Filho e equipe de apoio,  Robson  
Vasconcelos de Moura, nomeados pela Portaria n.° 060/2018, de 21112/2018 que estes subscrevem. Presente também, o 
representante da empresa licitante, conforme descrição abaixo:  

Empresa Credenciada 

EDMAR MICLOS DE ABREU-ME Inscrita no CNPJ N.° 08.631.056/0001-56, representado pelo Sr. Edmar Miclos de 
Abreu, portador do RG n.° 0454662700 SSP/BA - Inscrito no CPF sob o n.° 530.466.685-20. 

Unica empresa que compareceu ao certame, uma vez que o TCU já se posicionou no sentido que não 	impedimento 
participação de um único licitante em licitações realizadas sob a modalidade de Pregão Presencial (TCU: Acórdão 408/2008 
- Plenário, DOU de 14/03/2008). Temunada a fase de credenciamento, o Pregoeiro recebeu a Declaração de Cumprimento 
dos Requisitos de Habilitação, Declaração de Elaboração de Proposta Independente, bem como os envelopes contendo a 
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação das mãos do credenciado. Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope 
contendo a Proposta de Preços, rubricou-a abrindo vistas ao representante da empresa. Após analise técnica realizada pelos 
membros, concluiu que não foram encontradas falhas, estando de acordo com as exigências do edital. Por não haver 
empresas concorrentes,  conform  prevê o item 8.5.("Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante  pars  que seja obtido o melhor preço, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital."), o pregoeiro negociou com o 
representante da empresa EDMAR MICLOS DE ABREU-ME referente ao lote• único da proposta,  qua  reduziu o valor da sua 
proposta inicial, para o valor de RS 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), que foi aceito pelo Pregoeiro por estar 
de acordo com o edital e com o valor orçado pela Administração Pública. Dando inicio à segunda fase do certame foi aberto 
o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa licitante, que foram conferidos pelo pregoeiro, e o mesmo 
constatou que o documento que prova a regularidade com a Fazenda Nacional, conforme exigência o item 10.2.2.b. do edital 
estava com data de validade vencida, que foi concedido pelo Pregoeiro o prazo de cinco dias úteis para sua regularização 
conforme prevê no item 10.9.1. do instrumento convocatório de licitação, constatou também a ausência do Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, conforme exigência o item 10 .23.2.b. do Edital Diante 
disto, o pregoeiro baseando no  Art.  48 § 30  da Lei 8666/93 ("quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as 
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo") concede o 
prazo de oito dias úteis  pars  que a licitante pudesse apresentar a documentação pendente. Nada mais havendo a relatar, deu-
se por encerrada a sessão às 11h44min. Eu  Robson  Vasconcelos de Moura, membro, lavrei o presente registro de 

• acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinalo por mim e pelos demais que permaneceram até a 
lavratura do mesmo. 

• Cocos - Bahia, 30 de julho de 2019. 
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