
 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE PLACAS 

DENOMINATIVAS EM AÇO INOX E EM ACM 
 
Na data de 21 de janeiro de 2020, às 9:30 horas, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, 
reuniram-se para a sessão de julgamento do Pregão em epígrafe: João Paulo Baptista – Pregoeiro, Marilza 
Olívia Marchezin e Rafael Jacob Camargo - Equipe de Apoio. 
 
CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o 
credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos 
demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados: TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE TINTA EIRELI, CNPJ 17.592.525/0001-66, declarada como EPP e com preferência de contratação, não 
representada (encaminhou por Correio); MARIANA DESPLANCHES ME, CNPJ 19.856.355/0001-05, declarada 
como ME e com preferência de contratação, representada pelo Sr JOSÉ ROBERTO INGRUND, CPF 
113.276.998-18 e RG 17.878.775; CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP, CNPJ 32.017.787/0001-90, 
declarada como EPP e com preferência de contratação, representada pelo Sr MARCELO MAZINI BOMFIM, 
CPF 076.840.508-42 e RG 17.657.056; RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI, CNPJ 
34.897.359/0001-25, declarada como EPP e com preferência de contratação, representada pelo Sr LUIZ JOSÉ 
APARECIDO ZAMBON, CPF 056.120.958-80 e RG 16.138.263; URBAN RIO PRIME CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI, CNPJ 23.969.717/0001-41, declarada como ME e com preferência de contratação, representada pelo Sr 
MARCO ANTONIO MACERA, CPF 080.754.188-59 e RG 17.404.077-5. Ao término do credenciamento, o Sr 
Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos 
requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de 
Habilitação, respectivamente. 
 
REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos 
membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se 
as mesmas atendiam aos requisitos do edital. Passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e 
condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que 
participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta 
escrita apresentada a seguir: Item 01 “PLACA DENOMINATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO”: 1º lugar a 
empresa Rio Preto Placas, valor unitário de R$ 650,00; 2º lugar a empresa Mil Placas, valor unitário de R$ 
700,00; 3º lugar a empresa Mariana Desplanches, valor unitário de R$ 780,00; 4º lugar a empresa Urban, valor 
unitário de R$ 850,00; Item 02 “PLACA DENOMINATIVA EM CHAPA DE ACM”: 1º lugar a empresa Rio Preto 
Placas, valor unitário de R$ 350,00; 2º lugar a empresa Tinpavi, valor unitário de R$ 360,00; 3º lugar a empresa 
Mariana Desplanches, valor unitário de R$ 420,00; 4º lugar a empresa Mil Placas, valor unitário de R$ 500,00; 5ª 
lugar a empresa Urban, valor unitário de R$ 650,00. 
 
RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A 
sequência de ofertas de lances e negociação ocorreu da forma que consta da lista de lances resumidos a seguir:  
 
Item 01 “PLACA DENOMINATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO”: 1º rodada de lances: Empresa MARIANA 
declinou no valor de R$ 643,50; Empresa CARLOS ROBERTO declinou no valor de R$ 643,50; Finalizados os 
lances, o Pregoeiro negociou com a empresa RIO PRETO PLACAS o valor unitário de R$ 600,00. 
 



 

 

Item 02 “PLACA DENOMINATIVA EM CHAPA DE ACM”: 1º rodada de lances: Empresa MARIANA no valor de 
R$ 346,50; Empresa TINPAVI sem lances; Empresa RIO PRETO PLACAS sem lances; Finalizados os lances, o 
Pregoeiro negociou com a empresa MARIANA o valor unitário de R$ 345,00.  
 
HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram as melhores propostas e analisados os documentos de 
habilitação, inclusive consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos 
sites de origem, foi verificado que a empresa RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI, 
CNPJ 34.897.359/0001-25, apresentou certidão negativa de falência ou concordata fora do prazo de validade 
previsto no item 6.2.2 do edital. Por não se tratar de documento de regularidade fiscal a empresa não tem o 
benefício de apresentá-lo após a homologação. Assim, a empresa RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLACAS EIRELI, CNPJ 34.897.359/0001-25, foi inabilitada. Realizados os procedimentos previstos no item 7.19 
do edital sagrou-se vencedora para o item 1 a empresa CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP, CNPJ 
32.017.787/0001-90. Constatado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital dos vencedores, foram 
declarados HABILITADOS. 
 
SITUAÇÃO DOS ITENS 
Negociado o item 1 com o segundo colocado, obteve-se e classificou-se o presente certame como segue: 
Item 01 “PLACA DENOMINATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO” a empresa CARLOS ROBERTO DE TORRES 
JUNIOR EPP, CNPJ 32.017.787/0001-90, no valor unitário de R$ 660,00, aceito pelo Pregoeiro; 
Item 02 “PLACA DENOMINATIVA EM CHAPA DE ACM” a empresa MARIANA DESPLANCHES ME, CNPJ 
19.856.355/0001-05, no valor unitário de R$ 345,00, aceito pelo Pregoeiro; 
 
ADJUDICAÇÃO 
À vista do decorrer da sessão e não havendo manifestação de recurso, foram declarados vencedores os 
licitantes constantes da lista de vencedores: 
Item 01 “PLACA DENOMINATIVA EM AÇO INOX ESCOVADO” a empresa CARLOS ROBERTO DE TORRES 
JUNIOR EPP, CNPJ 32.017.787/0001-90, no valor unitário de R$ 660,00, aceito pelo Pregoeiro; 
Item 02 “PLACA DENOMINATIVA EM CHAPA DE ACM” a empresa MARIANA DESPLANCHES ME, CNPJ 
19.856.355/0001-05, no valor unitário de R$ 345,00, aceito pelo PregoeiroEm seguida, informou que o 
processo seria encaminhado ao Sra Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos 
presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a 
firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.  
 
RECURSO 
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos credenciados 
presentes. 
 
ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai 
por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das 
licitantes presentes e que assim o desejaram. Esclarece-se que as ausências de assinatura na Ata que por 
ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência dos respectivos representantes antes do término da 
sessão. Por fim foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e, ainda, 
pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. 
 
OCORRÊNCIAS 
Não houve. 
 
 
ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 
 
PREGOEIRO: JOÃO PAULO BAPTISTA_________________________________________________________ 



 

 

 
 
EQUIPE DE APOIO: MARILZA OLÍVIA MARCHEZIN _______________________________________________ 
 
 
EQUIPE DE APOIO: RAFAEL JACOB CAMARGO _______________________________________________ 
 
 
Proponentes: 
 
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTA EIRELI (Correio) 
 
 
MARIANA DESPLANCHES ME - JOSÉ ROBERTO INGRUND________________________________________ 
 
 
CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR EPP - MARCELO MAZINI BOMFIM__________________________ 
 
 
RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS EIRELI - LUIZ JOSÉ APARECIDO ZAMBON______________________ 
 
 
URBAN RIO PRIME CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - MARCO ANTONIO MACERA________________________ 


