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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO Nº: 63/2022 

 

 

 Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 

preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial. 

 

 Objetivo da Licitação: 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO 

DO CMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2022  DE BARÃO DE COTEGIPE/RS. 

 

 ÀS 09:00 horas do dia seis de Maio de dois mil e vinte e dois., na sala da 

comissão permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe 

de apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do 

certame. 

 

 Participantes do Pregão: 

Empresa: Pessoa, Beatrici & Cia Ltda - ME 

CNPJ: 01.392.957/0001-93 

Representante Legal: Edson Pessoa da Silva 

CPF: 592.774.590-34 

Empresa: Associação da Liga Erechinense de árbitros 

CNPJ: 03.984.361/0001-08 

Representante Legal: JOÃO DEOCLECIO FERREIRA 

CPF: 462.416.200-53  

 Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura do 

envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

analisaram a descrição do item ofertado pelas empresas, decidindo pela 

classificação das propostas. No credenciamento, a empresa Pessoa, Beatrici & Cia 

Ltda – ME manifestou interesse em interpor recurso contra a habilitação da 

Associação da Liga Erechinense de Árbitros quanto a apresentação da Ata da 

escolha da diretoria, pois no Estatuto da referida Associação está descrito que 

deverá apresentar a Ata de Assembleia da escolha da diretoria e o documento 

apresentado (Ata 003) não nomeia que aquele documento é da Associação da Liga 

Erechinense de Árbitros, não possui dados completos da diretoria apresentando 

apenas nome sem numero de documento, endereço, etc, e ainda, possui apenas a 

assinatura do Presidente reconhecida em cartório, sendo que o correto seria 

apresentar a Ata de Assembleia autenticada. 

Os representantes das empresas participantes declararam que as propostas estão 

plenamente de acordo com o Edital. 

 

 As seguinte propostas foram apresentadas: 

Item: 1 - 125,0000 JG - Serviço de Arbitragem e organização de campeonato 

Municipal / 2022 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda -. = R$ 200,0000 

Associação da Liga Erechinens. = R$ 179,0000  

 Sessão de Lances: 

Item: 1 - 125,0000 JG - Serviço de Arbitragem e organização de campeonato 

Municipal / 2022 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda -. = R$ 178,0000 

Associação da Liga Erechinens. = R$ 177,0000 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda -. = R$ 176,0000 

Associação da Liga Erechinens. = R$ 175,0000 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda -. = Parou Lances 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda -. = R$ 174,0000 Valor Final  

No último lance da empresa Pessoa, Beatrici, foi dada a oportunidade à empresa 

Associação da Liga Erechinense de Árbitros para baixar o seu valor final de R$ 

175,00 (cento e setenta e cinco reais) por duas vezes, e o representante 

declarou que era o valor final. Conforme determina a Legislação, foi 



oportunizado a empresa Pessoal, Beatrici & Cia Ltda a utilização do lance de 

microempresa, o que foi exercido pelo representante ofertando o valor de R$ 

174,00 (cento e setenta e quatro reais). Sendo, portanto, vencedora a empresa 

nominada. O representante da empresa Associação da Liga Erechinense de árbitros 

manifestou interesse em ingressar com recurso quanto a decisão da Comissão, pois 

manifestou que poderia baixar mais o referido valor. Porém, a Comissão é unissa 

quanto a ter cumprido a Lei e ter aberto a oportunidade de lances. 

   

 Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da 

licitante vencedora que foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O 

Pregoeiro decidiu pela habilitação da empresa vencedora do certame. As duas 

empresas participantes manifestaram intenção de recurso quanto a habilitação e 

quanto a oportunização do lance de microempresa. Será fornecida uma cópia da 

presente Ata às empresas que solicitarem. 

 
   
 

 

Barão de Cotegipe, seis de maio do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Fabrício Roberto Martins 

Pregoeiro 

  

 

 

 

___________________________________ 

Docimar Capeletti 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ivonete Sbardeloto 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

___________________________________ 

Carla Cristina Padilha Machado 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Pessoa, Beatrici & Cia Ltda - ME 

Edson Pessoa da Silva 

 

 

 

 

___________________________________ 

Associação da Liga Erechinense de árbitros 

JOÃO DEOCLECIO FERREIRA 


