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ATA COMPLEMENTAR  

PREGÃO 015PMC-RO-2019 

 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (04/11/2019), nesta Cidade de 

Cerejeiras, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, 

Estado de Rondônia, sito à Av. Das Nações Unidas, nº. 1919, centro, reuniu-se, a partir das 11:11 

horas, em sessão pública, o Senhor Pregoeiro e a equipe de apoio que esta subscreve encarregados 

termos do Processo nº. 3132/2019, do recebimento e abertura das propostas de preços e da 

documentação de habilitação apresentadas ao pregão em epígrafe, cujo objeto resumido é o 

Contratação de uma empresa especializada em realização de serviços de limpeza e 

manutenção do Cemitério Cristo Redentor no Município de Cerejeiras – RO uma vez por um 

período de 12 (doze) meses, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 

SEMOSP, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos 

reais). Após encerramento da sessão foi concedido o prazo de dois dias de acordo com o item 7, 

subitem 7.3.11 do edital de licitação para que o licitante Alessandro Farias Ramos 00402393228 

apresentasse sua nova proposta após à fase de lances, não sendo cumprido pelo mesmo, 

demonstrando total desinteresse, sendo assim convocado o segundo colocado, o licitante Marcelo 

Tulio De Oliveira 03151282245, o mesmo declarou verbalmente que seria impossível cumprir o 

contrato no valor que havia ofertado, bem como, apresentou pedido de desclassificação, alegando 

ter se equivocado na formulação do preço de seus serviços, sendo inexequível o valor ofertado. A 

partir de então o pregoeiro procurou a empresa Aleir Bonzati 80063837234, terceiro colocado onde 

o qual apresentou a mesma argumentação do anterior, solicitando também sua desclassificação, 

conforme documentos anexados. Neste caso evitando fracassar o presente pregão, o pregoeiro 

convocou o fornecedor M. de Souza Silva – ME, quarto colocado, onde o mesmo aceitou manter o 

preço ofertado, porém não aceitando nova negociação, ou seja, manteria o valor ofertado no 

certame, nada a menos, alegando que seu valor ofertado seria seu limite de acordo com seus 

orçamentos. No momento da sessão o pregoeiro havia recomendado aos participantes, atenção e 

propositura nos lances a serem ofertados, vendo que os mesmos estavam muito abaixo do estimado, 

porém por conta própria não os declarei inexequível. Contudo conforme mencionado e com base 

nas pesquisas constantes no presente processo o pregoeiro classificou a empresa M. de Souza Silva 

– ME, sendo apresentada na presente data sua proposta readequada juntamente com a 

documentação de habilitação, e assim declarada habilitada. Nada mais havendo a ser tratado foi 

encerrada a reunião as 11:23 horas, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que após 

lido e achado conforme, pelo Pregoeiro, vai assinado pelos presentes: 

 

 

 

Eliandro Victor Zancanaro                    Leidemar Coelho Ribeiro  

Pregoeiro Oficial PMC-RO               Coord. Geral de Licitações   

 

 

 

 

 


