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REF: Processo Administrativ 
ORIGEM: Secretaria Municio  
PREGÃO PRESENCIAL N° 
OBJETO: Contratação de 
manutenção preventiva e 
Fernando Falcão e suas sec 

005/2022/SEMAF. 
ai de Administração e Finanças. 
04/2022. 
mpresa para aquisição de materiais de construção em geral para 
orretiva, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de 
etarias. 

Ao Gabinete do Prefeito; 
Prefeitura Municipal de Fern. rido Falcão 

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO 

Encaminhamos à apr 
o qual deu origem o Pregão 
para aquisição de materi 
corretiva, atendendo as n 
secretarias, o qual teve s 
exatos termos consignados n 
acostada aos autos. 

Informamos que o 
10.520/2002, e suas alteraç" 1 

subsidiariamente no que cou 
pertinentes à espécie. 

ciação de Vossa Senhoria o Processo Administrativo em referência, 
Presencial n° 004/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
is de construção em geral para manutenção preventiva e 

cessidades da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas 
u processamento em observância às normas do instrumento nos 

Ata de sessão realizadas em 17 de junho de 2022, às 09hs 00 mm. 

ocedimento guarda obediência aos ditames da Lei Federal n° 
5, da Lei Complementar no 123/2006, e suas alterações, aplicando 
er, a Lei Federal n° 8666/1993, e demais normas regulamentares 

1 

1. DO AVISO DE LICITAÇA 
1.1. Preliminarmente, cumpre 

Estado do Maranhão - D Do 
salientar que o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do 
E/MA e no Jornal "O imparcial", com sessão de abertura marcada 

para as 09:00 horas do da 18 de maio de 2022, por motivo de força maior foi adiado para o 
dia 17 de junho de 2022. 

1 

RA. 
o dia 17 de junho de 2022, às nove horas, o Pregoeiro deu início, 

sue apresentassem suas credenciais a Equipe de Apoio, que após 
observando os critérios estabelecidos no Edital, credenciou o 

NEXO 1, sendo, então declara o encerramento da admissão, 
um) licitante: R. MORAIS DE MIRANDA - EPP, inscrição do CNPJ 
tada pela Sra Caroene Alane Pinheiro Gomes, portador da Carteira 
2013-2 SESP/MA, e do CPF n°. 613.475.353-06. Ato contínuo, o 
resa R. MORAIS DE MIRANDA - EPP, comprovou a qualidade de 

os termos da Lei Complementar 123/2006, e suas alterações. 

DE UM ÚNICO LICITANTE. 
to de uma única empresa à sessão pública, a colenda Corte do 

o já se posicionou no sentido de que não há impedimento à 
te em licitações realizadas sob a modalidade Pregão Presencial: 

2. DA SESSÃO DE ABERT 
Em sessão realizada 

solicitando aos interessados 
análise dessa documentaçã 
representante indicado no 
limitando-se o certame a 01 
03.783.478/0001-23, represe 
de Identidade n°. 0475719 
Pregoeiro registrou que a em 
Empresa de Pequeno Porte, 

3. DO COMPARECIMENTO 
Sobre o comparecime 

Tribunal de Contas da Uni-
participação de um único licita 

Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao 
pregão em te/a, alinho-me à unidade técnica no sentido de que 
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não há impedimento na legislação à conclusão da licitação, a 

menos que o edital contenha exigências restritivas ao caráter 

competitivo do certame, o que se verificou no caso (TCU: 

Acórdão 408/2008 - Plenário, DOU de 14/03/2008). 

Considerando-se que a apresentação de somente um licitante 

configura indício, mas não evidência, de que a competitividade 
da licitação teria restado em alguma proporção prejudicada, 
realizou-se a ora combatida determinação. Note-se que o 
Tribunal não entendeu serem tais irregularidades bastantes 

para a anulação do contrato, nem que o comparecimento de 
apenas um licitante constitui qualquer tipo de óbice á 
contratação (TCU: Acórdão 1316/2010 - Primeira Câmara, 
DOU de 19/03/2010). 

No caso em análise, como 
apenas um licitante não co 

comprovada nos autos, a 
Maranhão - DOE/MA, bem 

Falcão, em conformidade co 

a exigências foram consideradas legítimas, o comparecimento de 
stitui por si só impedimento para o andamento do certame. Está 
ublicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado do 
orno no Jornal O Imparcial e no Portal do Município de Fernando 

o disposto no inciso 1 do art. 4° da Lei n. 10.520/2002: 

Art. 40  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 

- a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente 
federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o ad. 21; 

4. DA ANÁLISE DAS PROP 

O Pregoeiro solicitou 

Documentos de Habilitação. 
envelopes de Proposta de Pre 
O licitante R. MORAIS DE 

757.792,10 (setecentos e e 
centavos). Tendo em vista q 

exigências do Edital, não houv 
do valor ofertado, cujo resulta 

quarenta e quatro mil, oitoc 
o menor preço ofertado, e ten 

no certame. 

STAS DE PREÇOS. 

ue o licitante entregasse seus envelopes de Proposta de Preços e 

Rubricado os envelopes de habilitação, iniciou-se a abertura dos 

os, cujos preços foram lidos em voz alta para conhecimento de todos. 
IRANDA - EPP, apresentou proposta com o valor global de R$ 

nquenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e dez 
e somente um licitante apresentou proposta de preços conforme as 

a etapa de lances, passando o Pregoeiro para a fase de negociação 
o mostrou-se da seguinte maneira: R$ 744.867,75 (setecentos e 
rítos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Sendo 
o sido analisada a aceitabilidade da proposta, declarou classificada 

S. DA ANÁLISE DA DOCUM 
Em seguida, iniciou-s 

empresa atendeu a todas as 
empresa R. MORAIS DE MIR 

Rua Antonio Pereira San 

NTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
a abertura do envelope de habilitação, onde foi verificado que a 

exigências de habilitação do instrumento convocatório, sendo a 
NDA - EPP, declarada classificada e habilitada no certame. 
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6. DA FORMALIZAÇÃO D* PROCESSO. 
DESCRIÇAO STATUS 

A licitação foi formalizada po 
protocolado e numerado, co 

meio de Processo Administrativo, devidamente autuado, 
orme Lei n° 8.666/1993, Ali. 38. 

Sim 

Termo de Referência, confor e Art. 40. Sim 
Consta no processo a indica'ão 
existência de previsão de rec 
obrigações a serem assumid 

do recurso próprio para a despesa e comprovação da 
rsos orçamentários que assegurem o pagamento das 
s no exercício financeiro em curso, Lei 8.666/1993, Ali. 14. 

Sim 

A minuta do Edital do Pregão 
8.666/1993. 

foi examinada pelo Jurídico, conforme Ali. 38, da Lei 
Sim 

O processo possui autorizaç:. 
8.666/1993. 

da autoridade competente, conforme Ali. 38, da Lei 
Sim 

O Edital do Pregão e respecti 
8.666/1993. 

os anexos, constam no processo, conforme Ali. 38, da Lei 
Sim 

O ato de designação do Pregoeiro 
38, da Lei 8.666/1 993, III, e L 

e Equipe de Apoio constam no processo, conforme Ali. 
-i 10.520/2002. 

Sim 

Os comprovantes das publica, ões do Aviso de Licitação constam no processo. Sim 
Foram atendidos os prazos d; 
incisos e § §. 

publicação, exigidos na Lei 8.666/1 993, Ali. 21, seus 
Sim 

Os documentos necessários - 
competentes ou por servidore. 
oficial) constam no processo, 
32. 

habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios 
da administração ou publicação em órgão da imprensa 

onforme Lei 8.666/1 993, Art. 38 XII, combinado com Ali. 
Sim 

7. CONCLUSÃO. 
Desta feita, encerrada 

certame, submeto a conside 
empresa R. MORAIS DE 
apresentou proposta no valor 
oitocentos e sessenta e s 
considerada vantajosa para 
apto a ser homologado em 

Nada mais havendo 
análise e aprovação desde 
posterior encaminhamento 

a competência do Pregoeiro e membros da comissão no presente 
ação de Vossa Senhoria, o Termo de Adjudicação em favor da 
IRANDA - EPP, inscrição do CNPJ 03.783.478/0001-23, que 
global de R$ 744.867,75 (setecentos e quarenta e quatro mil, 
te reais e setenta e cinco centavos), sendo sua proposta 
a Administração Municipal, e concluem que o processo está 
dos os seus termos. 
relatar, apresentamos o nosso relatório final para apreciação, 
ue reconheça a validade e a legalidade dos atos praticados, e 
o Gabinete da Prefeita para HOMOLOGAÇÃO. 

Fernando Falcão - MA 20 de junho de 2022. 
N 

R MACIEL RIBEIRO 
regoeiro Oficial 

Fis: 
CPuFernando Falcão 
Proc. 004/2022/SEMAF 
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