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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2021 PROCESSO DE COMPRA 0468/2021, objeto: 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACARES ELETRÔNICOS POLIESPORTIVOS E CRONÔMETROS REGRESSIVOS PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA.

Aos 04 (quatro) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00 (nove horas e minutos) reuniram-se na 
Prefeitura Municipal de Nova Lima o PREGOEIRO(A) BRUNA PANICALI ALVES PEREIRA e a Equipe de Apoio composta pelo(s) 
servidor(es) MATHEUS CUSTODIO PIMENTA, CRISTIANE MARIA SANTOS DA MATA, , nomeados pela Portaria Nº 1.720/2021, 
publicada no DOM em 14 de Junho de 2021 para dar início a presente sessão conforme às disposições contidas na Lei Federal 
10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis a esta licitação. Em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o(a) Pregoeiro(a) abre a presente sessão, no horário preestabelecido, efetuando o 
credenciamento do(s) seguinte(s) licitante(s) interessado(s) neste certame.

1 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 20.965.430/0001-55, por seu representante legal JULIO 
CESAR PINTO CORDEIRO, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 391.692.006-53;

2 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 18.905.288/0001-09, por seu representante legal 
ROGÉRIO WAGNER RODRIGUES, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 456.971.166-91;

A seguir recebemos dos credenciados os envelopes contendo as suas propostas de preços escritas e os envelopes contendo a 
documentação para habilitação os quais foram conferidos e validados pelos licitantes presentes que assim se interessaram em 
proceder. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e lançadas no sistema de informação 
oferecidas aos licitantes concorrentes para conferi-las e rubricá-las, momento que foi feita a divulgação dos preços aos 
participantes desse certame. O(A) Pregoeiro(a) convocou os classificados para apresentação dos lances de acordo com o
estabelecido no Edital. Nessa fase, foram apresentados os lances verbais e sucessivos registrados no histórico de lances por 
rodada anexo. Concluída a fase de lances e negociações, foram declaradas classificadas em primeiro lugar, para os lotes:

1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO
Fornecedor Vencedor: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME no valor total de R$ 21800,0000 (vinte e um mil, oitocentos reais)
2º Colocado: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI desistiu com o lance de R$ 229.483,6000

2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRONÔMETRO REGRESSIVO 24 SEGUNDOS
Fornecedor Vencedor: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME no valor total de R$ 5950,0000 (cinco mil, novecentos e cinquenta 
reais)
2º Colocado: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI desistiu com o lance de R$ 91.793,4400

Valor Total dos Lotes: R$ 77.300,00 (setenta e sete mil, trezentos reais) 

Em seguida, passamos a análise da documentação exigida no Edital para habilitação das licitantes ora classificadas em primeiro 
lugar. Após análise da documentação constatamos que a(s) empresa(s) foram habilitada(s). Nestes termos, adjudicamos a 
proposta em favor da(s) referida(s) licitante(s). Diante do exposto não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, o(a) 
Pregoeiro(a) declara encerrada a presente sessão, lavrando a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo(a) 
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos Licitantes que permaneceram presentes até o fim da sessão.
Que, não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, a Comissão de Pregão dá por encerrada esta sessão. Nova Lima-
MG,  04 (quatro)/Outubro/dois mil e vinte e um.

NOME FUNÇÃO ASSINATURA
BRUNA PANICALI ALVES PEREIRA PREGOEIRA
MATHEUS CUSTODIO PIMENTA MEMBRO
CRISTIANE MARIA SANTOS DA MATA MEMBRO
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LICITANTES:

RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE ASSINATURA
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ROGÉRIO WAGNER 

RODRIGUES

JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME JULIO CESAR PINTO 
CORDEIRO


