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ATA DE REUNIÃO 

07 DE MAIO DE 2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – EDITAL Nº 004/2020   

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Amantino 

Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro, em Serafina Corrêa, RS, 

reuniram-se, às oito horas, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela 

Portaria nº 576/2019, de 18 de abril de 2019, a fim de concluir a análise de diligências das 

propostas e suas planilhas de custos do Pregão Presencial nº 004/2020. Conforme consta da 

ata de sessão de vinte e dois de fevereiro de 2020, os licitantes relaizaram diversos   

apontamentos. Diante do fato a  Pregoeira e Equipe de Apoio optou por suspender a sessão 

para análise das planilhas de custos.  Após serem realizadas diligências, decidiu-se em 

oportunizar  aos licitantes, conforme email enviado em quinze de abril do corrente ano, para 

justificarem seus preços apresentados na planilha de composição de custos, bem como 

retificarem eventuais erros no preenchimento da planilha, sem majorarem o preço final 

ofertado. Assim sendo, foi concedido aos licitantes o prazo de 10 (dez) dias para tanto. No 

prazo concedido, sobrevieram o envio de planilhas e justificativas por apenas alguns dos 

licitantes. Os questionamentos trazidos pelos licitantes na sessão de recebimento das 

propostas ora se referem a  erros no preenchimento das planilhas por concorrentes, ora se 

referem a ausência de esclarecimentos quanto aos custos nelas previstos e ao fato de que 

algumas empresas não utilizaram a planilha padrão disponibilizada junto ao edital.  Portanto, 

foi analisado e verificado que somente parte dos encargos trabalhistas, sociais e tributários 

possui percentual estabelecido em lei, sendo que os demais, basicamente se constituem em 

provisões de valores para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas, caso seus fatos 

geradores venham a se realizar. A ocorrência de certas situações que gerarão o pagamento 

dos direitos trabalhistas é por vezes incerta e variável.  Nesse contexto, a Administração, em 

diligência interna, constatou que todos os valores ofertados cobrem aqueles custos 

contratuais. Deve-se observar também que é vedado à administração intervir na formação de 

preços privados, por meio da exigência de custos mínimos que, conforme prevê o edital, no 

subitem 6.1.1.2 , “erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com 
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todos os custos da contratação. (Item 7.9, Anexo VII-A da IN 05/17). Vale ressaltar que apesar 

de algumas propostas não estaram no layout sugerido, todas as empresas apresentaram os 

custos nela solicitada, não sendo assim motivo para desclassificação das propostas.  Diante 

do exposto, a Pregoeira e Equipe de Apoio consideraram todas as propostas válidas, por 

estarem em conformidade com as exigências editalícias. Em razão disso, determina-se a nova 

data para sessão pública, a realizar-se dia 22 de maio de 2020, às 9 horas, na Sala de 

Reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo 

Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, nº 202, centro, com a finalidade de 

dar continuidade ao certame, à fase de lances. Torno público para conhecimento e intimação 

dos interessados. 

 

Michelle Veiga 

Pregoeira 

André Suder 

Equipe de Apoio 

Mara Lucia Padilha 

Equipe de Apoio 

Maria Isabel Santim 

Equipe de Apoio 

 


