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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
ATA DE RECLASSIFICAÇÃO, LANCES, HABILITAÇÃO, RESULTADO E 

ABERTURA DE PRAZO RECURSAL 
 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas no 
auditório da Unidade de Saúde do Bairro Guanandy, situada na Rua Quintino 

Bocaiúva nº 344, Bairro Guanandy, Aquidauana-MS, reuniu-se o Pregoeiro e a 
equipe de apoio, todos designados pelo Decreto Municipal nº 16/2021 (e 

alterações), para a sessão referente a reclassificação, lances, habilitação e resultado 
do presente pregão que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 

contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e 

periféricos odontológicos, com fornecimento de peças e reposição, existentes nas 
Unidades de Saúde do Município de Aquidauana/MS, e de acordo com as 

quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos, conforme descrito 
no Edital e seus anexos. De início registramos a presença dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde atuantes na Saúde Bucal sendo estes a Sra. Mayanne 
de Deus Ferreira, do Sr. Wolney Sandin Borges e da Sra. Melissa Lanzillotti Pacheco. 

Ato contínuo registramos que compareceram 02 (dois) representantes das 
empresas participantes sendo o Sr. Felipe Ferreira Rocha Linard (CPF 032.930.911-

05) Representando a empresa licitante Briato Comércio Médico Hospitalar e 
Serviços Eireli – EPP (EPP - CNPJ 03.321.370/0001-19) e o Sr. Jair Marangoni 

Junior (CPF 368.198.911-72) representando a empresa licitante Jair Marangoni 
Junior – (Microempreendedor CNPJ 14.689.496/0001-67) o qual entregue a CND 

municipal válida alegando que a que foi anexada na habilitação teria vencido após 
a sessão do dia 03/05/2021. De início conforme registrado na ata do dia 03/05/2021 

e com a concordância de todos os presentes promovemos a reclassificação ficando 

esta da seguinte forma: 1º classificado Briato Comércio Médico Hospitalar e Serviços 
Eireli – EPP com o valor mensal de R$ 11.900,00, 2º classificado Jair Marangoni 

Junior com o valor mensal de R$ 13.500,00 e 3º classificado ISOTEC Assistência 
Técnica em Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda – ME com o valor mensal 

de R$ 17.500,00. Não havendo recurso manifesto e com a concordância de todos 
os presentes iniciamos os lances que correram conforme planilha abaixo: 

Classificação Licitante Valor da 

proposta 

1ª rodada negociação 

3º ISOTEC 17.500,00 Sem representante – sem lance - 

2º Jair Marangoni 13.500,00 11.800,00  infrutífera 

1º Briato 11.900,00 Declinou - 

Após a rodada de lances onde a empresa licitante Jair Marangoni Junior foi a 

vencedora com um valor mensal de R$ 11.800,00 e não havendo manifestação de 
intenção de recurso e com a concordância de todos foi aberta a habilitação da 

empresa vencedora a qual foi considerada suficiente para atender o edital salvo a 
CND municipal que encontra-se vencida porém estaria válida na sessão do dia 

03/05/21, onde considerando que a MEI é situação análoga a ME/EPP e mesmo 
assim considerando que na sessão anterior foi de comum acordo que qualquer 

documento que perdesse a validade poderia ser apresentado na sessão seguinte, e 
havendo a empresa apresentado a CND municipal no início da sessão sanado tal 

situação e não sendo necessário abrir o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Sendo assim 
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a empresa licitante Jair Marangoni Junior – (Microempreendedor CNPJ 

14.689.496/0001-67) é declarado vencedor do certame com o valor mensal de R$ 
11.800,00 perfazendo o presente processo um valor total de R$ 141.600,00 

(cento e quarenta e um mil e seiscentos reais). Após questionados quanto ao 
resultado do certame houve manifestação de intenção de recurso feita pelo 

representante da empresa Briato Comércio Médico Hospitalar e Serviços Eireli – EPP 
o qual alegou que seus superiores por telefone informaram que não concordam com 

o resultado ficando este de formalizar a partir da presente data, em até três dias 
úteis o recurso na forma prevista no edital. Sendo assim fica franqueado aos 

interessados vistas ao processo e aberto o prazo recursal, onde caso não seja 
formalizado o recurso conforme previsto no edital o resultado permanecerá como 

está e será dada a devida continuidade ao processo. Não havendo mais nada a 

acrescentar e com a concordância de todos quanto ao aqui exposto é encerrada a 
sessão e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada pelos 

presentes. 
 

 
 
Rogério Dumont Silva Ferreira           Flávia dos Santos Freitas                 Estela Regina Canhete 

                Pregoeiro                              Equipe de Apoio                              Equipe de Apoio 
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