
 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA QUADRA 

“WALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS” DO COMPLEXO POLIESPORTIVO “NICOLÃO” 

 

Na data de 21 de janeiro de 2020, às 14:00 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 

Olivia Marchezin e Geórgia Rachel Zanati - 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: ANTONIEL BEZERRA TAVARES ME, 

CNPJ 18.179.598/0001-50, declarada como ME e com preferência de contratação, representada pelo Sr 

Antoniel Bezerra Tavares, CPF 219.678.618-70 e RG 40.310.096-3; TAINAN ALESSANDRO SANTANA 

ROSA ME, CNPJ 14.571.899/0001-07, declarada como ME e com preferência de contratação, representada pelo 

Sr Tainan Alessandro Santana Rosa, CPF 108.751.356-17 e RG MG-17.376.807;  LOBO NOROESTE 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 28.214.384/0001-64, declarada como ME e com preferência de contratação, 

representada pelo Sr Renan Nivalcir de Lourenci, CPF 390.216.248-18 e RG 46.206.624. 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 “SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE TODA A ÁREA DA 

QUADRA POLIESPORTIVA (20X40 = 800M²)”: 1º lugar a empresa TAINAN ALESSANDRO SANTANA ROSA 

ME valor total de R$ 30.000,00; 2º lugar a empresa LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME, valor total 

de R$ 32.000,00; 3º lugar a empresa ANTONIEL BEZERRA TAVARES ME valor total de R$ 32.300,00.  

 

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 “SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE TODA A ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA (20X40 = 

800M²)”:  

LANCE ANTONIEL R$ LOBO R$ TAINAN R$ 

1º rodada 29.700,00 29.403,00 29.108,97 

2º rodada 28.817,88 28.000,00 27.720,00 

3º rodada 27.442,80 27.000,00 26.730,00 

4º rodada 26.462,70 26.000,00 25.740,00 

5º rodada 25.482,60 25.000,00 24.750,00 

6º rodada 24.502,50 24.257,47 24.014,89 

7º rodada 23.774,74 23.536,99 23.301.62 

8º rodada 23.068,60 22.500,00 22.000,00 

9º rodada 21.780,00 21.500,00 21.285,00 

10º rodada Declinou em 21.072,15 21.000,00 20.790,00 



 

 

11º rodada - Declinou em 20.582,10 - 

 

SITUAÇÃO DOS ITENS 

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme 

lista de situação dos itens: Item 01 “SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE TODA A ÁREA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA (20X40 = 800M²)” a empresa TAINAN ALESSANDRO SANTANA ROSA ME, CNPJ 

14.571.899/0001-07 no valor total de R$ 20.790,00, aceito pelo Pregoeiro. 

 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, 

inclusive consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de 

origem, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, foi declarado HABILITADO a 

microempresa TAINAN ALESSANDRO SANTANA ROSA ME. Esclarece-se que a Certidão de Regularidade 

da Fazenda Federal foi apresentada com validade expirada; que apresentou certidões positivas de débitos 

fiscais em relação a Receita Estadual e Receita Municipal. Porém, por se tratar de empresa beneficiária da Lei 

Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato, no prazo previsto 6.1.6.3. do edital. 

  

ADJUDICAÇÃO 

À vista da habilitação, foram declarados vencedores os licitantes constantes da lista de vencedores: Item 01 

“SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE TODA A ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA (20X40 = 800M²)” 

a empresa TAINAN ALESSANDRO SANTANA ROSA ME, CNPJ 14.571.899/0001-07 no valor total de R$ 

20.790,00, adjudicado pelo Pregoeiro. Em 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 representantes das 

empresas. 

 

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 OLIVIA MARCHEZIN _______________________________________________ 

 

EQUIPE DE APOIO: GEÓRGIA RACHEL ZANATI _________________________________________________ 

 

 



 

 

Proponentes: 

 

 

ANTONIEL BEZERRA TAVARES ME - Antoniel Bezerra Tavares______________________________________ 

 

TAINAN ALESSANDRO SANTANA ROSA ME - Tainan Alessandro Santana Rosa________________________ 

 

LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME - Renan Nivalcir de Lourenci_____________________________ 


