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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2019 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte às 09:00, reuniram, o 

Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr SAMUEL ALVES DA SILVA e membros da Equipe de 

Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM e KEDINA CANTÍLIO PEREIRA 

TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 217/2020, de 

29/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizarem os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0041/2019, referente ao Processo nº 

0868/2019. Objeto: Registro de preços de prestação de serviços de preparo e distribuição de 

merenda e serviços de limpeza e higienização em unidades escolares e Secretaria Municipal 

de Educação (SME), somente o Lote 02. Em conformidade com às disposições contidas no 

Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. 

Neste momento o representante da empresa ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS 

EIRELI, manifesta seu descontentamento em observar que o antigo pregoeiro, que já se 

manifestou em tempos anteriores neste pregão, está hoje representando uma empresa na 

forma de licitante. Alega que o mesmo pode ter tomado ações anteriores que favorecessem 

a licitante neste novo momento da licitação. Que o princípio da isonomia foi ferido e que o 

referido licitante teve acesso anterior à informações privilegiadas e ainda tomou 

providencias competentes ao antigo cargo que podem interferir no presente certame. Que 

ao sair desta sessão, irá elaborar Boletim de Ocorrência junto à autoridade competente a 

fim de externar seu descontentamento. E que em tempo próximo procurará vias judiciais 

para solicitar a anulação do presente processo, alegando que a presença dos licitantes E. 

MARQUES BOREL EIRELI e LGP CONSTRUTORA EIRELI na mesa desta sessão pode 

configurar irregularidades na execução do pregão. O representante da empresa E. 

MARQUES BOREL EIRELI, Sr Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes, manifesta 

quanto a ausência de CNAE competente para o serviço objeto do pregão, nos documentos 

apresentados pela empresa ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI. Diante das 

manifestações apresentadas na fase de Credenciamento, este Pregoeiro realizou diligência 

junto à Procuradoria Geral Municipal, sendo atendido pelo Douto PROCURADOR EDER 

CORDEIRO DOS SANTOS, que nos orientou à tomar as seguintes providências que foram 

acompanhadas por este pregoeiro. A empresa LGP CONSTRUTORA EIRELI, não foi 

credenciada tendo em vista que seu proprietário e único sócio, Sr Oziel Sangi Borel, foi o 

representante credenciado no certame do dia treze de fevereiro de dois mil e vinte, pela 

empresa E. MARQUES BOREL EIRELI. Após externar a possibilidade de não 

credenciamento o representante da mesma solicitou de forma direta a retirada de seus 

documentos ao Pregoeiro, alegando não ter interesse em prejudicar o certame, visto que o 

mesmo não havia se atentado que este certame é continuidade do anterior no qual ele já 

havia participado representando a E. MARQUES BOREL EIRELI. A empresa E. 

MARQUES BOREL EIRELI, não foi credenciada tendo em vista que o representante 

indicado por ela, Sr Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes, era até recentemente, 
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Pregoeiro Oficial deste órgão, o que poderia atacar diretamente os princípios da isonomia, 

da concorrência, entre outros, visto que o ex servidor citado poderia ter acesso à 

informações privilegiadas que o colocaria em vantagem perante os demais. Quanto a 

manifestação da empresa E. MARQUES BOREL EIRELI competente ao CNAE da 

empresa ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI, entendemos que há CNAE similar 

no contrato social da empresa e que seu credenciamento deve ser mantido. Após as 

decisões serem tomadas, o representante da empresa E. MARQUES BOREL EIRELI 

informa que as declarações não foram assinadas por este representante e sim pelo 

proprietário da empresa, o que no entendimento dele, a empresa deveria ser classificada 

mesmo que o representante não seja credenciado. O representante da empresa LGP 

CONSTRUTORA EIRELI, Sr Oziel, que solicitou seu não credenciamento, manifesta seu 

descontentamento diante do exposto pela empresa ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS 

EIRELI, externando na presença de todos que as palavras ditas pelo Sr Wagner Martins 

Assis, acusam tanto sua pessoa quanto os membros da equipe de pregão que trabalharam no 

certame anterior, bem como a pessoa do ex pregoeiro oficial, que seu histórico em 

licitações com mais de 20 anos de carreira mostra sua idoneidade perante os órgãos 

públicos. Diante da fala do representante da empresa ALPHA PRODUTORA E 

SERVIÇOS EIRELI o Sr Gedeão Nascimento declara que foi servidor deste órgão em 

cargo em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração. O representante da empresa 

ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI, se nega a assinar esta Ata, mesmo estando 

presente em toda a sessão, sob a alegação de não concordar com os dizeres dos 

representantes das empresas E. MARQUES BOREL EIRELI e LGP CONSTRUTORA 

EIRELI. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as 

documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços 

e logo em seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos 

licitantes no sistema informatizado próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram 

classificadas de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. 

Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva e as licitantes convocadas para apresentação 

de lances, sendo registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes 

resultados: 

EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

PROSSEGUIR FORN. DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA EPP no lote 2 no valor total 

de R$ 949.053,60 (novecentos e quarenta e nove mil e cinquenta e três reais e sessenta 

centavos). 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, o mesmo 

foi arrematante do respectivo lote, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes à 

sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o resultado da licitação 

conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo os mesmos desistido de 

impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15h, cuja ata 
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foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

Devido ao ajuste no sistema utilizado para realização do pregão referente a três casas 

decimais para duas, houve alteração de valores totais em alguns lotes. 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro 

 

 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA 

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO 

 

 

BERT FORNECE-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA 

FELIPE VILLELA GASPAR 

AUSENTOU-SE 

 

 

STARBENE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI 

MICHAEL ANTÔNIO DOS SANTOS 

AUSENTOU-SE 

 

 

INTERNACIONAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA 

ANTÔNIO JOQUIM MARQUES 
 

 

ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

WAGNER MARTINS ASSIS 
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PROSSERVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME 

PROTOCOLADA NA PREFEITURA 

 

 

LGP CONSTRUTORA EIRELI 

OZIEL SANGY BOREL 

Ouvinte (não foi credenciado) 

 

 

E. MARQUES BOREL EIRELI 

GEDEÃO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES 

Ouvinte (não foi credenciado) 


