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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 98/2021 PROCESSO DE COMPRA 0409/2021, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO - ESTÁDIO MUNICIPAL 
CASTOR CIFUENTES - RUA MAJOR FELIZARDO, S/N - BAIRRO MATADOURO - NOVA LIMA – MG, NO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO 
DE NOVA LIMA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00 (nove horas) reuniram-se na Prefeitura 
Municipal de Nova Lima o (a) PREGOEIRO(A) FERNANDA DE SOUZA REIS e a Equipe de Apoio composta pelo(s) servidor(es) 
GABRIELA CAROLINE VITORIO, MATHEUS CUSTODIO PIMENTA, , 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 - ALEXANDRE J. SANTOS SERVICOS DE ENGENHARIA E PAISAGISMO, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 29.137.868/0001-10, 
por seu representante legal DANIEL SANTANA SOARES, portador(a) da célula de identidade RG Nº MG-15056124 e inscrito no 
CPF/MF sob o Nº 096.528.266-00;

2 - QUATROR CF LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.513.480/0001-82, por seu representante legal DAVID WILSON LINS, 
portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 360.183.096-53;

3 - APL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 37.535.243/0001-34, por seu representante legal 
ANDRÉA LUIZA COSTA FREITAS, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 030.966.696-19;

4 - CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.673.627/0001-20, por seu representante legal RAFAEL 
SOARES DA SILVA PIMENTA, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 059.935.946-32;

Recebemos uma impugnação no dia 07/10/2021 apresentada pela empresa QUATROR CF LTDA, referente a exigências que 
constam no item 8.1.4, “Qualificações Técnicas” do edital. A impugnação foi direcionada aos responsáveis da secretaria 
requisitante no mesmo dia, visto que se trata de documentação técnica, porém a secretaria não se posicionou para publicação em 
tempo anterior a data de abertura da sessão. Diante disso esclareço que não cabe a pregoeira análise dos elementos técnicos, 
haja vista que a competência para tanto recai, exclusivamente, ao Secretário da Semel.

Baseando-se no que se refere o art. 41 da 8666/93 e constante na cláusula X “DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL”a impugnação feita 
tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 
“Proposta Comercial” e “Habilitação”, a sessão foi aberta.  A empresa impugnante participou da sessão e foi informada da resposta 
antes de iniciar a sessão, assim como os demais participantes.

Em se tratando das comprovações a serem apresentadas após a sessão nos casos do que consta na cláusula 8.1.4, letra 
b e na cláusula 2 do anexo II, termo de referência do edital caberá a SEMEL a conferência e comunicação formal aos 
responsáveis. Por isso a assinatura da ata de registro de preço será colhida na Secretaria de Esporte e Lazer e assim  a 
documentação seja conferida pelos responsáveis técnicos da referida secretaria, que deverá posteriormente emitir um laudo 
técnico aprovando ou não a documentação apresentada pela licitante vencedora do certame, encaminhar a Pregoeira para que a 
mesma,  dê andamento ao processo, uma vez conforme anexo 2 do termo de referencia do edital a licitante só será declarada 
vencedora após comprovação apresentada na assinatura da ata conforme clausula 2.1 do anexo II.

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 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO – ESTÁDIO MUNICIPAL CASTOR CIFUENTES
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Fornecedor Vencedor: ALEXANDRE J. SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PAISAGISMO no valor total de R$ 6420,0000 
(seis mil, quatrocentos e vinte reais)
2º Colocado: APL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI desistiu com o lance de R$ 6.430,0000
3º Colocado: CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI desistiu com o lance de R$ 13.540,0000
4º Colocado: QUATROR CF LTDA. desistiu com o lance de R$ 22.472,0000
Fornecedor: QUATROR CF LTDA. foi Desclassificado na proposta - Motivo: Fora da faixa de valor para classificação!

Valor Total dos Lotes: R$ 77.040,00 (setenta e sete mil e quarenta 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). A documentação técnica foi submetida a análise do representante da Secretaria 
presente, Gabriel Moraes Silva, que as validou.  As empresas CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI  e QUATROR CF LTDA 
manifestaram intenção de recurso quanto a ixequibilidade do valor final apresentada pela empresa classificada em primeiro lugar: 
ALEXANDRE J. SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PAISAGISMO. Dentro do parâmetro de exiquibilidade a empresa 
QUATROR CF LTDA  solicita diligência dos atestados apresentados pela empresa classificada em primeiro lugar. Abrindo-se o 
prazo recursal, conforme consta no edital.  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,  18 (dezoito)/Outubro/dois mil e vinte e um.

NOME FUNÇÃO ASSINATURA
FERNANDA DE SOUZA REIS PREGOEIRA
GABRIELA CAROLINE VITORIO MEMBRO
MATHEUS CUSTODIO PIMENTA MEMBRO
GABRIEL MORAES SILVA MATRÍCULA 16700 REPRESENTANTE DA 

SECRETARIA

LICITANTES:

RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE ASSINATURA
APL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ANDRÉA LUIZA COSTA 

FREITAS

CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI RAFAEL SOARES DA SILVA 
PIMENTA

QUATROR CF LTDA. DAVID WILSON LINS
ALEXANDRE J. SANTOS SERVICOS DE ENGENHARIA 
E PAISAGISMO

DANIEL SANTANA 
SOARES


