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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2021 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:00, reuniram, 
a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM  e membros 
da Equipe de Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM, JOELMA DUTRA DOS 
REIS PIMENTEL, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 274/2021, de 
03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 000030/2021, referente ao Processo nº 
000592/2021. Esteve presente também a Srª DAYANE GUEDES DE MORAIS, Assessora 
Técnica Especializada. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição e 
instalação de divisória em drywall, steel frame e painel celular, piso, forro, portas, janelas, 
sancas, revestimento, manta para isolamento, rodapé, vidro, persianas e acessórios  Em 
conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e 
efetuou o credenciamento de interessados, nesse momento foi verificado que a empresa D 
N LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME não apresentou comprovante de microempresa, 
não podendo usufruir dos benesses da Lei Complementar 123/06, o que nada impede de 
participar do certame como microempresa. 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: 
CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 
por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance" e 5 por 
"FOI INABILITADO POR NÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO DO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL CONFORME ITEM 7.7.3 DO EDITAL", D N LOCACOES E SERVICOS 
LTDA ME nos lotes 2 por "Valor inexequível", 3 por "Declínio de lance" e 5 por 
"Declínio de lance", IUNA TEXTURA EIRELI nos lotes 1 por "Não cotar todos os 
itens", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 por "Não cotar todos os itens" e 5 por "Não 
cotar todos os itens", LGP CONSTRUTORA EIRELI nos lotes 1 por "Declínio de 
lance", 2 por "Declínio de lance" e 4 por "Declínio de lance" e MICHELINI 
ENGENHARIA E SONDAGEM EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por 
"Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Valor inexequível" e 5 por "Valor 
inexequível". 
HISTÓRICO DE LANCES: 
Os Lotes Lote 1 Rodada 1: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 
6.612.850,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e cinquenta reais), LGP 
CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.845,00 (seis milhões seiscentos e doze mil 
oitocentos e quarenta e cinco reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 
6.612.840,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e quarenta reais).  
Lote 1 Rodada 2: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.835,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e trinta e cinco reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 6.612.834,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e trinta e 
quatro reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.833,00 (seis 
milhões seiscentos e doze mil oitocentos e trinta e três reais).  
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Lote 1 Rodada 3: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.832,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e trinta e dois reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 6.612.831,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e trinta e um 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.830,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e trinta reais).  
Lote 1 Rodada 4: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.829,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e vinte e nove reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 6.612.828,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e vinte e oito 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.827,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e vinte e sete reais).  
Lote 1 Rodada 5: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.826,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e vinte e seis reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 6.612.825,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e vinte e cinco 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.820,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e vinte reais).  
Lote 1 Rodada 6: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.818,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e dezoito reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 6.612.819,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e dezenove 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.815,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e quinze reais).  
Lote 1 Rodada 7: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.814,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e quatorze reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.612.812,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e doze reais), 
D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.810,00 (seis milhões seiscentos 
e doze mil oitocentos e dez reais).  
Lote 1 Rodada 8: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.809,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e nove reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.612.808,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e oito reais), 
D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.807,00 (seis milhões seiscentos 
e doze mil oitocentos e sete reais).  
Lote 1 Rodada 9: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.806,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e seis reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.612.804,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos e quatro 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.803,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e três reais).  
Lote 1 Rodada 10: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.802,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil oitocentos e dois reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.612.800,00 (seis milhões seiscentos e doze mil oitocentos reais), D N 
LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.799,00 (seis milhões seiscentos e 
doze mil setecentos e noventa e nove reais).  
Lote 1 Rodada 11: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.798,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil setecentos e noventa e oito reais), CONSTRUTORA ANDRADE 
OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.797,00 (seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e 
noventa e sete reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.796,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e noventa e seis reais).  
Lote 1 Rodada 12: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.795,00 (seis milhões 
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seiscentos e doze mil setecentos e noventa e cinco reais), CONSTRUTORA ANDRADE 
OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.794,00 (seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e 
noventa e quatro reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.790,00 
(seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e noventa reais).  
Lote 1 Rodada 13: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.789,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil setecentos e oitenta e nove reais), CONSTRUTORA ANDRADE 
OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.787,00 (seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e 
oitenta e sete reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.785,00 (seis 
milhões seiscentos e doze mil setecentos e oitenta e cinco reais).  
Lote 1 Rodada 14: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.784,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil setecentos e oitenta e quatro reais), CONSTRUTORA ANDRADE 
OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.612.782,00 (seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e 
oitenta e dois reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.612.781,00 (seis 
milhões seiscentos e doze mil setecentos e oitenta e um reais).  
Lote 1 Rodada 15: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.612.780,00 (seis milhões 
seiscentos e doze mil setecentos e oitenta reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.612.779,00 (seis milhões seiscentos e doze mil setecentos e setenta e 
nove reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.600.000,00 (seis milhões 
seiscentos mil reais).  
Lote 1 Rodada 16: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.599.999,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais), CONSTRUTORA 
ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.599.997,00 (seis milhões quinhentos e noventa e 
nove mil novecentos e noventa e sete reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME 
lance R$ 6.599.000,00 (seis milhões quinhentos e noventa e nove mil reais).  
Lote 1 Rodada 17: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.598.900,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil novecentos reais), CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA 
EIRELI lance R$ 6.598.800,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil oitocentos 
reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.598.700,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil setecentos reais).  
Lote 1 Rodada 18: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.598.650,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta reais), CONSTRUTORA ANDRADE 
OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.598.600,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil 
seiscentos reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.598.500,00 (seis 
milhões quinhentos e noventa e oito mil quinhentos reais).  
Lote 1 Rodada 19: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.598.499,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais), CONSTRUTORA 
ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 6.598.490,00 (seis milhões quinhentos e noventa e 
oito mil quatrocentos e noventa reais), D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME lance R$ 
6.598.480,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais).  
Lote 1 Rodada 20: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.598.479,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais), D N LOCACOES E 
SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.598.475,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais).  
Lote 1 Rodada 21: LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 6.598.474,00 (seis milhões 
quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais), D N LOCACOES E 
SERVICOS LTDA ME lance R$ 6.598.473,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil 
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quatrocentos e setenta e três reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente.  
Lote 2 Rodada 1: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), IUNA TEXTURA EIRELI lance R$ 599.850,00 (quinhentos e noventa 
e nove mil oitocentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 
a disputa do lote subsequente. 
Lote 3 Rodada 1: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.469,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 141.468,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito 
reais).  
Lote 3 Rodada 2: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.467,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 141.466,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e seis 
reais).  
Lote 3 Rodada 3: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.465,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 141.450,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais).  
Lote 3 Rodada 4: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.448,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 141.447,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e sete 
reais).  
Lote 3 Rodada 5: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.445,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), LGP CONSTRUTORA 
EIRELI lance R$ 141.444,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro 
reais).  
Lote 3 Rodada 6: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.440,00 
(cento e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.439,00 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e nove reais).  
Lote 3 Rodada 7: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.338,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e oito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.337,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e sete reais).  
Lote 3 Rodada 8: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.336,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e seis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.335,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais).  
Lote 3 Rodada 9: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.334,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.333,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e três reais).  
Lote 3 Rodada 10: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.332,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e dois reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.331,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e um reais).  
Lote 3 Rodada 11: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.330,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e trinta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.329,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e nove reais).  
Lote 3 Rodada 12: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.328,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e oito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.327,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e sete reais).  
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Lote 3 Rodada 13: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.326,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e seis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.325,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e cinco reais).  
Lote 3 Rodada 14: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.324,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e quatro reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.323,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e três reais).  
Lote 3 Rodada 15: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.321,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e vinte e um reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.320,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e vinte reais).  
Lote 3 Rodada 16: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.318,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e dezoito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.317,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e dezessete reais).  
Lote 3 Rodada 17: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.315,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e quinze reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.314,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e quatorze reais).  
Lote 3 Rodada 18: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.313,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e treze reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.312,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e doze reais).  
Lote 3 Rodada 19: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.311,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e onze reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.310,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e dez reais).  
Lote 3 Rodada 20: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.309,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e nove reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.308,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e oito reais).  
Lote 3 Rodada 21: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.307,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e sete reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.306,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e seis reais).  
Lote 3 Rodada 22: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.305,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e cinco reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.304,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e quatro reais).  
Lote 3 Rodada 23: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.303,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos e três reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.302,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e dois reais).  
Lote 3 Rodada 24: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.300,00 
(cento e quarenta e um mil trezentos reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.299,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e nove reais).  
Lote 3 Rodada 25: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.297,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e sete reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.296,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e seis reais).  
Lote 3 Rodada 26: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.295,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.294,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e quatro reais).  
Lote 3 Rodada 27: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.292,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e dois reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.241,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e um reais).  
Lote 3 Rodada 28: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.240,00 
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(cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.239,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e nove reais).  
Lote 3 Rodada 29: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.238,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e oito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.237,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e sete reais).  
Lote 3 Rodada 30: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.236,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e seis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.235,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais).  
Lote 3 Rodada 31: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.234,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.233,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e três reais).  
Lote 3 Rodada 32: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.232,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e dois reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.231,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e um reais).  
Lote 3 Rodada 33: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.230,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e trinta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.229,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e nove reais).  
Lote 3 Rodada 34: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.228,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e oito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.227,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e sete reais).  
Lote 3 Rodada 35: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.226,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e seis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.225,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais).  
Lote 3 Rodada 36: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.224,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e quatro reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.223,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e três reais).  
Lote 3 Rodada 37: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.222,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e dois reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.221,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e vinte e um reais).  
Lote 3 Rodada 38: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.220,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e vinte reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.219,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e dezenove reais).  
Lote 3 Rodada 39: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.218,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e dezoito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.217,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e dezessete reais).  
Lote 3 Rodada 40: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.216,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI 
lance R$ 141.215,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e quinze reais).  
Lote 3 Rodada 41: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.214,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e quatorze reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance 
R$ 141.213,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e treze reais).  
Lote 3 Rodada 42: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.212,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e doze reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.211,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e onze reais).  
Lote 3 Rodada 43: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.210,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e dez reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
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141.209,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e nove reais).  
Lote 3 Rodada 44: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.208,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e oito reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.207,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e sete reais).  
Lote 3 Rodada 45: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 141.206,00 
(cento e quarenta e um mil duzentos e seis reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
141.205,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinco reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
Lote 4 Rodada 1: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 625.299,00 
(seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e noventa e nove reais), D N LOCACOES E 
SERVICOS LTDA ME lance R$ 625.298,00 (seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e 
noventa e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente.  
Lote 5 Rodada 1: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 99.900,00 
(noventa e nove mil novecentos reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 99.450,00 
(noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).  
Lote 5 Rodada 2: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 99.000,00 
(noventa e nove mil reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 98.775,00 (noventa e 
oito mil setecentos e setenta e cinco reais).  
Lote 5 Rodada 3: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 98.550,00 
(noventa e oito mil quinhentos e cinquenta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
98.325,00 (noventa e oito mil trezentos e vinte e cinco reais).  
Lote 5 Rodada 4: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 98.100,00 
(noventa e oito mil cem reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 97.875,00 (noventa 
e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais).  
Lote 5 Rodada 5: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 97.650,00 
(noventa e sete mil seiscentos e cinquenta reais), LGP CONSTRUTORA EIRELI lance R$ 
97.425,00 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).  
Lote 5 Rodada 6: CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI lance R$ 97.200,00 
(noventa e sete mil duzentos reais).  
EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 
D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME nos lotes 1 e 4 no valor total de R$ 7.223.771,00 
(sete milhões duzentos e vinte e três mil setecentos e setenta e um reais e centavos), IUNA 
TEXTURA EIRELI no lote 2 no valor total de R$ 599.850,00 (quinhentos e noventa e nove 
mil oitocentos e cinquenta reais) e LGP CONSTRUTORA EIRELI nos lotes 3 e 5 no valor 
total de R$ 238.630,00 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta reais). 
Não há cadastro de reserva. 

Logo após, foi realizada a verificação dos documentos de habilitação, sendo a conferência 

da Qualificação Técnica realizada pela Srª Dayane Guedes de Morais, Assessora Técnica 

Especializada. Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da 

União/Controladoria Geral da União a idoneidade e a regularidade da documentação do 

licitante classificado, os mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, 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", a empresa LGP CONSTRUTORA EIRELI manifestou a 
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intenção de recorrer sob o seguinte argumento "tendo em vista, visíveis descumprimentos 

legais e editalíssimos no certame onde a empresa licitante recorrente  apresentou preço 

dentro do 5%,  tendo empate fictício para empresa de pequeno porte conforme disposição 

do parágrafo II do art. 44 da Lei complementar 123/06, como também disposição 

editalíssima disposta no item 8.6 em que não foi franqueada muito menos convocada para 

cobrir a oferta da empresa não enquadrada com ME e EPP. Tendo como justificativa falha 

do sistema de proposta automática não ter comunicado o empate, considerando que o 

pedido do uso de benesses da Lei 123/06 foi solicitado ainda na fase de lances". Diante 

disso e de acordo com a Lei 10.520/02, fica aberto o prazo recursal de 03 (três) dias, ficando 

os demais licitantes de que apresentar as contrarrazões do recurso no prazo 03 (três) dia 

a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer. Nada 

mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela 

Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. Nada mais havendo a 

declarar, foi encerrada a sessão às 17h20min, cuja ata foi lavrada e assinada pela 

Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

 

 
CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 
 
 
 
JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL 
Apoio  
 
 
 
ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 
Apoio  
 
 
 
DAYANE GUEDES DE MORAIS 
Assessora Técnica Especializada 
 
 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 
 
 
 
CONSTRUTORA ANDRADE OLIVEIRA EIRELI 
LUIS CARLOS DA COSTA FERNANDES (AUSENTOU-SE) 
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D N LOCACOES E SERVICOS LTDA ME 
JOSE ITAMAR MOREIRA BARBOSA 
 
 
IUNA TEXTURA EIRELI 
GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  
 
 
LGP CONSTRUTORA EIRELI 
OZIEL SANGI BOREL 
 
 
MICHELINI ENGENHARIA E SONDAGEM EIRELI 
FREDERICO DE OLIVEIRA MICHELINI (AUSENTOU-SE) 
 
 


