
Ata de Sessão - Pregão Presencial nº 050/2017 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 

77.405-070, Gurupi-TO.  Fone: (63) 3301-4308 / e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 
 

1 
 

ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA 
PRESENCIAL Nº 050/2017 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5144/2017- 
CREDENCIAMENTO – ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - FASE DE LANCES E 
NEGOCIAÇÃO DE VALORES  -  ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  -  REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 
-  ASSINATURA DE ATA. 
 
 

Processo: 5144/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA, MEDIANTE 

LOCAÇÃO, DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS, POR SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA E OPERACIONAL. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE. 
 
 

1 - Dados da Abertura da Sessão 
Às 09horas do dia 10 de dezembro de 2017, reuniram-se na sala de Licitações a Pregoeira Oficial 

Ynara Dourado Cabral, e os membros da Equipe de Apoio Kelly Cristina Aiala Bessa, Raimundo Freire 
Leite e Lúcio Lira Barros, designados pelo Decreto Municipal nº 097/2017, de 23/01/2017, com base na 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, subsidiariamente a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais, para a realização dos procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 
050/2017. 
 
2 - Credenciamento  

Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que 
apresentassem os documentos exigidos no item 03 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe 
de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:  

EMPRESA  ME / EPP CNPJ/CPF REPRESENTANTE 

ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP  
Impedido de Ofertar Lance.  

SIM 28.693.440/0001-90 
Representante não credenciado 
por encaminhar os envelopes de 
acordo com o item 2.4 do Edital. 

FORTAL SERVIÇOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP  SIM 14.177.574/0001-44 ADRIANO LISBOA DOS SANTOS 

IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES  SIM 14.126.029/0001-29 IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES 

WFC GOIáS SERVIçOS E PRESTAçõES EIRELI - ME  SIM 28.352.922/0001-87 BRENO MENDONçA VIEIRA 

2.1. FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJnº 14. 177.574/0001-44, I. E. nº 06.340839-2, com sede na Av. Palácio Castelo, nº 
2000, sala 107, Quixadá-CE, CEP: 63.900-162, telefone: (88) 3412-3197, e-mail: 
fortalquixada01@gmail.com, neste ato representado por seu ptocurador credenciado o Sr. Adriano Lisboa 
dos Santos, brasileiro, solteiro, analista de licitações, portador da CNH nº 03766549357,   documento de 
identidade RG nº 833532 SSP-TO, inscrito no CPF nº 015.001.261-60, residente e domiciliado na Rua C, n° 
104, Bairro Rio Verde, Paraupebas-PA, telefone: (094)9 9273-1748, e-mail: lisboagpi@hotmail.com; 

2.2. IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJnº 
14.126.029/0001-29, I. E. nº 0018225940075, com sede na Rua 25, nº 40, Bairro Goiás, Araguari-MG, CEP: 
3442-074, telefone: (34) 9 9208-9265 ou 3246-2364, e-mail: iaantec@hotmail.com, neste ato representado 
por seu sócio o Sr. Igor Augusto Araújo Neves, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH nº 
03818856862,   documento de identidade RG nº 84380144 MT-MG, inscrito no CPF nº 087.175.176-30, 
residente domiciliado no Eixo Principal, Qd.01, Lt.05, Parque Industrial, Gurupi-TO, CEP: 77.445-590, , 
telefone: (34)9 9208-9265, e-mail: iaantec@hotmail.com; 

2.3. WFC GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJnº 
28.352.922/0001-87, com sede na Av. Contorno,  Bairro São João, Qd. 03, Lt. 05, Anápolis-GO, telefone: (62) 
9 9415-7777, e-mail: wfcgoservicos@gmail.com, neste ato representado por seu procurador o Sr. Breno 
Mendonça Vieira, brasileiro, casado, Advogado, portador da Ordem dos Advogados nº 12376578,   
documento de identidade RG nº 4251811 SSP-GO, inscrito no CPF nº 001.916.161-17, residente domiciliado 
no Av. Contorno,  Bairro São João, Qd. 03, Lt. 05, Anápolis-GO, telefone: (62) 9 9415-7777, e-mail: 
wfcgoservicos@gmail.com; 
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Registra-se que a empresa abaixo participou do certame na forma prevista no item 2.4 e 3.2 do Edital, 
sendo que uma pessoa enviada pela empresa entregou os envelopes e documentos na sala de sessão 
juntamente com os originais em pasta:  

 
2.4. ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 28.693.440/0001-90, com sede na Av.E, nº 852, Qd. 149, Lt. 56, salas 01 e 04, setor Nova Fronteira, 
Gurupi-TO, CEP: 77.415-500, telefone (63) 3312-6396, e-mail: grupoesferaoficial@gmail.com. 

 
3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.  

Em seguida a Pregoeira solicitou que os interessados credenciados apresentassem a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação e Declaração de Responsabilidades, bem como que 
entregassem à Equipe de Apoio, os Envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo os 
documentos de Habilitação.  

Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, a Pregoeira declarou encerrada 
a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.  

 
4 - Da Classificação das Propostas  

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao 
conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem.  

Após, a Pregoeira , a Equipe de Apoio e Apoio Técnico, passaram a análise da adequação das propostas 
aos requisitos do Edital, considerando que houveram propostas que foram indeferidas, passou-se, então, à 
classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, 
ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente 
de valor:  

 
POSIÇÃO: 1  EMPRESA: WFC GOIáS SERVIçOS E PRESTAçõES EIRELI - ME  CNPJ: 28.352.922/0001-87  CLASSIF.: Sim  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  QUANTIDADE MARCA  PROPOSTA  

1 
Instalação de Mangueira luminosa LED em Palmeiras principal em torno do trajeto do 
Parque Mutuca.  

4000 Chibrali  R$ 60.000,00  

2 
Instalação de tubo Snoll Show Branco com 60 centímetros de Altura em Árvores e 
Palmeiras Principais.  

1200 Chibrali  R$ 18.000,00  

3 
Fornecimento de Caixas de presentes em LED Blindado, Fixação em Postes - estrutura em 
metalon 20x20, na cor branca, contorno de mangueira LED branca - com aplicação de 
200 lâmpadas em LED branca no interior.  

30 ArtsRenato  R$ 1.620,00  

4 

Fornecimento de Cascata de 03 Estrelas em mangueira LED- fixação em postes - conjunto 
03 estrelas padrão clássico entrelaçado por arabescos - estrela em ferro chato 01 
centímetro de largura e 02 milímetros de espessura- aplicação de mangueira LED branca, 
tamanho 1.20 metros de altura - 50 centímetros de largura.  

30 ArtsRenato  R$ 1.770,00  

5 
Revestimento total de árvore tida como principal no parque Mutuca - em LEB blindado 
branco - 300,00 metros em fio branco.  

1 ArtsRenato  R$ 18.000,00  

6 

Arvore de natal modelo cônica piramidal com 10.00 metros de altura - 3.00 metros de 
diâmetro na base, ferro metalon 30x30 - chapa 18 - com aplicação de faixa por aplicação 
constituída de tubo 20 centímetro, com revestimento total em LED blindado azul - 
aplicação de sistema sequenciado com até 04 variações de programação diferentes. 
Aplicação de 30 caracóis espirais em ferro chato 01 centímetro de largura e 02 
milímetros de espessura - com aplicação de mangueira de LED branca em tamanhos 
grandes, médios e pequenos (50 - 40 - 30 centímetros) de largura.  

1 ArtsRenato  R$ 20.000,00  

7 
Pinheiro com 04 laterais com medidas cada uma de 1.20 metros de largura e 2,00 metros 
de altura - constituído em tubos de metalom 20 x 20 - chapa 14 - na cor branca, com 
revestimento interno em LED blindado branco.  

5 ArtsRenato  R$ 7.500,00  

8 

Pinheiro com 04 laterais, com cada lateral - com medida de 1.20 metros largura na base e 
2.00 metros de altura - constituído em metalon 20 x 20 na cor amarela, com revestimento 
interno em LED blindado worne - amarelado - ferragem branca com revestimento de LED 
blindado Worne - amarelado.  

5 ArtsRenato  R$ 10.500,00  

9 

Caixa de presente com estrutura em ferro chato, revestimento total de festão branco, com 
aplicação de laços em ferro T, revestimento externo em mangueira de LED branca e 
aplicação total de festão na cor vermelha. Aplicação de LED 100 unidades de LED 
blindado internamente junto com os festões. Iluminação interna em lâmpada LED 060 
Whats. Tamanho de 70 centímetros de comprimento - 70 centímetros largura - altura 
total de 90 centímetros.  

10 ArtsRenato  R$ 10.000,00  

10 

Caixa de presente extragrande, com medidas finais de 4.00 metros x 4,00 metros de 
largura e 4.50 metros de altura - com estrutura em ferro metalon 40 x 40 - chapa 18- 
pintura cor amarela, com porta de passagem em duas laterais nas medidas de 1.50 x 2.00 
- Aplicação de LED blindado na cor worne - amarelado - total de 1.000 lâmpadas. Laço 
superior em tubo 30 na cor vermelha - com medidas total de 4,00 metros x 70 
centímetros de largura, recebendo aplicação de festão vermelho, e lâmpadas de LED 
blindada na cor worne - amarelada .  

1 ArtsRenato  R$ 8.000,00  

mailto:grupoesferaoficial@gmail.com
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11 

Presépio em fibra pintura artística colonial - 1.10 metros de altura. Constituído de 13 
peças em estábulo (José, Maria, Menino Jesus, 03 Reis Magos, 01 Anjo, 01 Burro, 01 Vaca, 
01 Galo, 01 Camelo, 01 estrela, 01 Manjedoura, 01 Ovelha) de madeira rustica - tamanho 
de 4,00 metros x 4,00 metros em madeira de demolição e cobertura em telha PVC 
colonial, com apresentação de iluminação interna e elementos decorativos.  

1 ArtsRenato  R$ 15.000,00  

12 

Conjunto de trenó -2.00 metros de comprimento - 1.00 metro altura e 1.00 metros de 
Largura - e 02 renas em fibra de vidro - 1.50 metros de cumprimento e 1.20 metros de 
altura- incluindo papai Noel sentado- com 1.50 metros de altura, todos com pintura 
artística colonial.  

1 ArtsRenato  R$ 5.000,00  

TOTAL DA PROPOSTA :    R$ 175.390,00 

 
POSIÇÃO: 2  EMPRESA: FORTAL SERVIÇOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP  CNPJ: 14.177.574/0001-44  CLASSIF.: Sim  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  QUANTIDADE PROPOSTA  

1 
Instalação de Mangueira luminosa LED em Palmeiras principal em torno do trajeto do Parque 
Mutuca.  

4000 R$ 64.880,00  

2 
Instalação de tubo Snoll Show Branco com 60 centímetros de Altura em Árvores e Palmeiras 
Principais.  

1200 R$ 117.624,00  

3 
Fornecimento de Caixas de presentes em LED Blindado, Fixação em Postes - estrutura em 
metalon 20x20, na cor branca, contorno de mangueira LED branca - com aplicação de 200 
lâmpadas em LED branca no interior.  

30 R$ 7.086,60  

4 

Fornecimento de Cascata de 03 Estrelas em mangueira LED- fixação em postes - conjunto 03 
estrelas padrão clássico entrelaçado por arabescos - estrela em ferro chato 01 centímetro de 
largura e 02 milímetros de espessura- aplicação de mangueira LED branca, tamanho 1.20 metros 
de altura - 50 centímetros de largura.  

30 R$ 4.635,60  

5 
Revestimento total de árvore tida como principal no parque Mutuca - em LEB blindado branco - 
300,00 metros em fio branco.  

1 R$ 3.565,30  

6 

Arvore de natal modelo cônica piramidal com 10.00 metros de altura - 3.00 metros de diâmetro 
na base, ferro metalon 30x30 - chapa 18 - com aplicação de faixa por aplicação constituída de 
tubo 20 centímetro, com revestimento total em LED blindado azul - aplicação de sistema 
sequenciado com até 04 variações de programação diferentes. Aplicação de 30 caracóis espirais 
em ferro chato 01 centímetro de largura e 02 milímetros de espessura - com aplicação de 
mangueira de LED branca em tamanhos grandes, médios e pequenos (50 - 40 - 30 centímetros) 
de largura.  

1 R$ 4.379,26  

7 
Pinheiro com 04 laterais com medidas cada uma de 1.20 metros de largura e 2,00 metros de 
altura - constituído em tubos de metalom 20 x 20 - chapa 14 - na cor branca, com revestimento 
interno em LED blindado branco.  

5 R$ 9.872,90  

8 

Pinheiro com 04 laterais, com cada lateral - com medida de 1.20 metros largura na base e 2.00 
metros de altura - constituído em metalon 20 x 20 na cor amarela, com revestimento interno em 
LED blindado worne - amarelado - ferragem branca com revestimento de LED blindado Worne - 
amarelado.  

5 R$ 11.654,15  

9 

Caixa de presente com estrutura em ferro chato, revestimento total de festão branco, com 
aplicação de laços em ferro T, revestimento externo em mangueira de LED branca e aplicação 
total de festão na cor vermelha. Aplicação de LED 100 unidades de LED blindado internamente 
junto com os festões. Iluminação interna em lâmpada LED 060 Whats. Tamanho de 70 
centímetros de comprimento - 70 centímetros largura - altura total de 90 centímetros.  

10 R$ 24.970,80  

10 

Caixa de presente extragrande, com medidas finais de 4.00 metros x 4,00 metros de largura e 
4.50 metros de altura - com estrutura em ferro metalon 40 x 40 - chapa 18- pintura cor amarela, 
com porta de passagem em duas laterais nas medidas de 1.50 x 2.00 - Aplicação de LED blindado 
na cor worne - amarelado - total de 1.000 lâmpadas. Laço superior em tubo 30 na cor vermelha - 
com medidas total de 4,00 metros x 70 centímetros de largura, recebendo aplicação de festão 
vermelho, e lâmpadas de LED blindada na cor worne - amarelada .  

1 R$ 10.215,83  

11 

Presépio em fibra pintura artística colonial - 1.10 metros de altura. Constituído de 13 peças em 
estábulo (José, Maria, Menino Jesus, 03 Reis Magos, 01 Anjo, 01 Burro, 01 Vaca, 01 Galo, 01 
Camelo, 01 estrela, 01 Manjedoura, 01 Ovelha) de madeira rustica - tamanho de 4,00 metros x 
4,00 metros em madeira de demolição e cobertura em telha PVC colonial, com apresentação de 
iluminação interna e elementos decorativos.  

1 R$ 47.500,00  

12 
Conjunto de trenó -2.00 metros de comprimento - 1.00 metro altura e 1.00 metros de Largura - e 
02 renas em fibra de vidro - 1.50 metros de cumprimento e 1.20 metros de altura- incluindo 
papai Noel sentado- com 1.50 metros de altura, todos com pintura artística colonial.  

1 R$ 14.250,00  

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 320.634,44 

 
POSIÇÃO: 3  EMPRESA: ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP  CNPJ: 28.693.440/0001-90  CLASSIF.: Sim  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  QUANTIDADE PROPOSTA  

1 
Instalação de Mangueira luminosa LED em Palmeiras principal em torno do trajeto do Parque 
Mutuca.  

4000 R$ 68.120,00  

2 
Instalação de tubo Snoll Show Branco com 60 centímetros de Altura em Árvores e Palmeiras 
Principais.  

1200 R$ 123.504,00  

3 
Fornecimento de Caixas de presentes em LED Blindado, Fixação em Postes - estrutura em 
metalon 20x20, na cor branca, contorno de mangueira LED branca - com aplicação de 200 
lâmpadas em LED branca no interior.  

30 R$ 7.370,10  

4 
Fornecimento de Cascata de 03 Estrelas em mangueira LED- fixação em postes - conjunto 03 
estrelas padrão clássico entrelaçado por arabescos - estrela em ferro chato 01 centímetro de 

30 R$ 4.867,20  
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largura e 02 milímetros de espessura- aplicação de mangueira LED branca, tamanho 1.20 metros 
de altura - 50 centímetros de largura.  

5 
Revestimento total de árvore tida como principal no parque Mutuca - em LEB blindado branco - 
300,00 metros em fio branco.  

1 R$ 3.743,56  

6 

Arvore de natal modelo cônica piramidal com 10.00 metros de altura - 3.00 metros de diâmetro 
na base, ferro metalon 30x30 - chapa 18 - com aplicação de faixa por aplicação constituída de 
tubo 20 centímetro, com revestimento total em LED blindado azul - aplicação de sistema 
sequenciado com até 04 variações de programação diferentes. Aplicação de 30 caracóis espirais 
em ferro chato 01 centímetro de largura e 02 milímetros de espessura - com aplicação de 
mangueira de LED branca em tamanhos grandes, médios e pequenos (50 - 40 - 30 centímetros) 
de largura.  

1 R$ 4.598,22  

7 
Pinheiro com 04 laterais com medidas cada uma de 1.20 metros de largura e 2,00 metros de 
altura - constituído em tubos de metalom 20 x 20 - chapa 14 - na cor branca, com revestimento 
interno em LED blindado branco.  

5 R$ 10.366,50  

8 

Pinheiro com 04 laterais, com cada lateral - com medida de 1.20 metros largura na base e 2.00 
metros de altura - constituído em metalon 20 x 20 na cor amarela, com revestimento interno em 
LED blindado worne - amarelado - ferragem branca com revestimento de LED blindado Worne - 
amarelado.  

5 R$ 12.469,95  

9 

Caixa de presente com estrutura em ferro chato, revestimento total de festão branco, com 
aplicação de laços em ferro T, revestimento externo em mangueira de LED branca e aplicação 
total de festão na cor vermelha. Aplicação de LED 100 unidades de LED blindado internamente 
junto com os festões. Iluminação interna em lâmpada LED 060 Whats. Tamanho de 70 
centímetros de comprimento - 70 centímetros largura - altura total de 90 centímetros.  

10 R$ 25.969,60  

10 

Caixa de presente extragrande, com medidas finais de 4.00 metros x 4,00 metros de largura e 
4.50 metros de altura - com estrutura em ferro metalon 40 x 40 - chapa 18- pintura cor amarela, 
com porta de passagem em duas laterais nas medidas de 1.50 x 2.00 - Aplicação de LED blindado 
na cor worne - amarelado - total de 1.000 lâmpadas. Laço superior em tubo 30 na cor vermelha - 
com medidas total de 4,00 metros x 70 centímetros de largura, recebendo aplicação de festão 
vermelho, e lâmpadas de LED blindada na cor worne - amarelada .  

1 R$ 15.323,74  

11 

Presépio em fibra pintura artística colonial - 1.10 metros de altura. Constituído de 13 peças em 
estábulo (José, Maria, Menino Jesus, 03 Reis Magos, 01 Anjo, 01 Burro, 01 Vaca, 01 Galo, 01 
Camelo, 01 estrela, 01 Manjedoura, 01 Ovelha) de madeira rustica - tamanho de 4,00 metros x 
4,00 metros em madeira de demolição e cobertura em telha PVC colonial, com apresentação de 
iluminação interna e elementos decorativos.  

1 R$ 52.250,00  

12 
Conjunto de trenó -2.00 metros de comprimento - 1.00 metro altura e 1.00 metros de Largura - e 
02 renas em fibra de vidro - 1.50 metros de cumprimento e 1.20 metros de altura- incluindo 
papai Noel sentado- com 1.50 metros de altura, todos com pintura artística colonial.  

1 R$ 15.532,50  

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 344.115,37  

 
** INDEFERIDA **  

Desclassificada por não cumprir o 
exigido no item 5 em especial 5.2 do 

Edital. 

EMPRESA: IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES  CNPJ: 14.126.029/0001-29  CLASSIF.: Não  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  QUANTIDADE MARCA PROPOSTA  

1 
Instalação de Mangueira luminosa LED em Palmeiras principal em torno do trajeto 
do Parque Mutuca.  

4000 IAANTEC R$ 60.000,00  

2 
Instalação de tubo Snoll Show Branco com 60 centímetros de Altura em Árvores e 
Palmeiras Principais.  

1200 IAANTEC R$ 180.000,00  

3 
Fornecimento de Caixas de presentes em LED Blindado, Fixação em Postes - 
estrutura em metalon 20x20, na cor branca, contorno de mangueira LED branca - 
com aplicação de 200 lâmpadas em LED branca no interior.  

30 IAANTEC R$ 30.000,00  

4 

Fornecimento de Cascata de 03 Estrelas em mangueira LED- fixação em postes - 
conjunto 03 estrelas padrão clássico entrelaçado por arabescos - estrela em ferro 
chato 01 centímetro de largura e 02 milímetros de espessura- aplicação de 
mangueira LED branca, tamanho 1.20 metros de altura - 50 centímetros de largura.  

30 IAANTEC R$ 30.000,00  

5 
Revestimento total de árvore tida como principal no parque Mutuca - em LEB 
blindado branco - 300,00 metros em fio branco.  

1 IAANTEC R$ 4.000,00  

6 

Arvore de natal modelo cônica piramidal com 10.00 metros de altura - 3.00 metros 
de diâmetro na base, ferro metalon 30x30 - chapa 18 - com aplicação de faixa por 
aplicação constituída de tubo 20 centímetro, com revestimento total em LED 
blindado azul - aplicação de sistema sequenciado com até 04 variações de 
programação diferentes. Aplicação de 30 caracóis espirais em ferro chato 01 
centímetro de largura e 02 milímetros de espessura - com aplicação de mangueira 
de LED branca em tamanhos grandes, médios e pequenos (50 - 40 - 30 centímetros) 
de largura.  

1 IAANTEC R$ 15.000,00  

7 
Pinheiro com 04 laterais com medidas cada uma de 1.20 metros de largura e 2,00 
metros de altura - constituído em tubos de metalom 20 x 20 - chapa 14 - na cor 
branca, com revestimento interno em LED blindado branco.  

5 IAANTEC R$ 10.000,00  

8 

Pinheiro com 04 laterais, com cada lateral - com medida de 1.20 metros largura na 
base e 2.00 metros de altura - constituído em metalon 20 x 20 na cor amarela, com 
revestimento interno em LED blindado worne - amarelado - ferragem branca com 
revestimento de LED blindado Worne - amarelado.  

5 IAANTEC R$ 10.000,00  

9 Caixa de presente com estrutura em ferro chato, revestimento total de festão 10 IAANTEC R$ 20.000,00  
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branco, com aplicação de laços em ferro T, revestimento externo em mangueira de 
LED branca e aplicação total de festão na cor vermelha. Aplicação de LED 100 
unidades de LED blindado internamente junto com os festões. Iluminação interna 
em lâmpada LED 060 Whats. Tamanho de 70 centímetros de comprimento - 70 
centímetros largura - altura total de 90 centímetros.  

10 

Caixa de presente extragrande, com medidas finais de 4.00 metros x 4,00 metros de 
largura e 4.50 metros de altura - com estrutura em ferro metalon 40 x 40 - chapa 18- 
pintura cor amarela, com porta de passagem em duas laterais nas medidas de 1.50 x 
2.00 - Aplicação de LED blindado na cor worne - amarelado - total de 1.000 
lâmpadas. Laço superior em tubo 30 na cor vermelha - com medidas total de 4,00 
metros x 70 centímetros de largura, recebendo aplicação de festão vermelho, e 
lâmpadas de LED blindada na cor worne - amarelada .  

1 IAANTEC R$ 10.000,00  

11 

Presépio em fibra pintura artística colonial - 1.10 metros de altura. Constituído de 
13 peças em estábulo (José, Maria, Menino Jesus, 03 Reis Magos, 01 Anjo, 01 Burro, 
01 Vaca, 01 Galo, 01 Camelo, 01 estrela, 01 Manjedoura, 01 Ovelha) de madeira 
rustica - tamanho de 4,00 metros x 4,00 metros em madeira de demolição e 
cobertura em telha PVC colonial, com apresentação de iluminação interna e 
elementos decorativos.  

1 IAANTEC R$ 30.000,00  

12 

Conjunto de trenó -2.00 metros de comprimento - 1.00 metro altura e 1.00 metros 
de Largura - e 02 renas em fibra de vidro - 1.50 metros de cumprimento e 1.20 
metros de altura- incluindo papai Noel sentado- com 1.50 metros de altura, todos 
com pintura artística colonial.  

1 IAANTEC R$ 30.000,00  

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 429.000,00  

 
5 - Dos Lances Para o Valor Global  

Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas 
classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com 
maior preço a inauguração das rodadas.  

 

5.1 - Lances do Valor Global  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  Desistente  FORTAL SERVIÇOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP  14.177.574/0001-44  R$ 320.634,44  

1ª  Desistente  ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP  28.693.440/0001-90  R$ 344.115,37  

5.2 - Rodada de Negociação  

Não havendo mais interessados em oferecer lance, a Pregoeira declarou encerrada a fase de lances 
passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  WFC GOIáS SERVIçOS E PRESTAçõES EIRELI - ME  28.352.922/0001-87  R$ 171.800,00  

5.3 - Classificação Provisória do Valor Global  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  WFC GOIáS SERVIçOS E PRESTAçõES EIRELI - ME  28.352.922/0001-87  R$ 171.800,00  

2  FORTAL SERVIÇOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP  14.177.574/0001-44  R$ 320.634,44  

3  ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP  28.693.440/0001-90  R$ 344.115,37  

 
6 - Da Habilitação  

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de 
habilitação das primeiras colocadas, tendo a Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a 
verificação da documentação.  

Analisada a documentação a Pregoeira considerou todas as empresas habilitadas.  

Segue abaixo quadro demonstrativo, em ordem crescente de preços, referente às empresas que 
participaram dos respectivos itens:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  WFC GOIáS SERVIçOS E PRESTAçõES EIRELI - ME  28.352.922/0001-87  R$ 171.800,00  

2  FORTAL SERVIÇOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP  14.177.574/0001-44  R$ 320.634,44  

3  ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP  28.693.440/0001-90  R$ 344.115,37  

 
7 - Da fase de Apresentação de Recursos  

Após a fase de habilitação, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o 
procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da 
ata.   No entanto, nenhum participante manifestou intenção de recorrer.  

 
8 - Da Adjudicação  

Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou os objetos do certame a  
vencedora da licitação WFC GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI-ME, na forma abaixo.  
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Item Especificações  Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Instalação de Mangueira luminosa LED em Palmeiras 
principal em torno do trajeto do Parque Mutuca. 

Metros 4.000 R$ 14,69 R$ 58.760,00 

2 Instalação de tubo Snoll Show Branco com 60 centímetros de 
Altura em Árvores e Palmeiras Principais. 

Unidade 1.200 R$ 14,69 R$ 17.628,00 

3 Fornecimento de Caixas de presentes em LED Blindado, Fixação 
em Postes - estrutura em metalon 20x20, na cor branca, contorno 
de mangueira LED branca - com aplicação de 200 lâmpadas em 
LED branca no interior. 

Unidade 30 R$ 52,87 R$ 1.586,10 

4 Fornecimento de Cascata de 03 Estrelas em mangueira LED- 
fixação em postes – conjunto 03 estrelas padrão clássico 
entrelaçado por arabescos – estrela em ferro chato 01 
centímetro de largura e 02 milímetros de espessura- aplicação de 
mangueira LED branca, tamanho 1.20 metros de altura – 50 
centímetros de largura. 

Unidade 30 R$ 57,77 R$ 1.733,10 

5 Revestimento total de árvore tida como principal no parque Mutuca – 
em LEB blindado branco – 300,00 metros em fio branco. 

Unidade 01 R$ 17.622,00 R$ 17.622,00 

6 Arvore de natal modelo cônica piramidal com 10.00 metros de 
altura - 3.00 metros de diâmetro na base, ferro metalon 30x30 - 
chapa 18 – com aplicação de faixa por aplicação constituída de 
tubo 20 centímetro, com revestimento total em LED blindado 
azul - aplicação de sistema sequenciado com até 04 variações de 
programação diferentes. Aplicação de 30 caracóis espirais em 
ferro chato 01 centímetro de largura e 02 milímetros de 
espessura - com aplicação de mangueira de LED branca em 
tamanhos grandes, médios e pequenos (50 – 40 – 30 centímetros) 
de largura. 

Unidade 01 R$ 19.580,00 R$ 19.580,00 

7 Pinheiro com 04 laterais com medidas cada uma de 1.20 metros 
de largura e 2,00 metros de altura - constituído em tubos de 
metalom 20 x 20 – chapa 14 - na cor branca, com revestimento 
interno em LED blindado branco. 

Unidade 05 R$ 1.468,50 R$ 7.342,50 

8 Pinheiro com 04 laterais, com cada lateral - com medida de 1.20 
metros largura na base e 2.00 metros de altura - constituído em 
metalon 20 x 20 na cor amarela, com revestimento interno em 
LED blindado worne – amarelado - ferragem branca com 
revestimento de LED blindado Worne – amarelado. 

Unidade 5 R$ 2.055,90 R$ 10.279,50 

9 Caixa de presente com estrutura em ferro chato, revestimento 
total de festão branco, com aplicação de laços em ferro T, 
revestimento externo em mangueira de LED branca e aplicação 
total de festão na cor vermelha. Aplicação de LED 100 unidades 
de LED blindado internamente junto com os festões. Iluminação 
interna em lâmpada LED 060 Whats. Tamanho de 70 centímetros 
de comprimento - 70 centímetros largura - altura total de 90 
centímetros. 

Unidade 10 R$ 979,00 R$ 9.790,00 

10 Caixa de presente extragrande, com medidas finais de 4.00 
metros x 4,00metros de largura e 4.50 metros de altura - com 
estrutura em ferro metalon 40 x 40 - chapa 18- pintura cor 
amarela, com porta de passagem em duas laterais nas medidas de 
1.50 x 2.00 - Aplicação de LED blindado na cor worne – 
amarelado - total de 1.000 lâmpadas. Laço superior em tubo 30 
na cor vermelha - com medidas total de 4,00 metros x 70 
centímetros de largura, recebendo aplicação de festão vermelho, 
e lâmpadas de LED blindada na cor worne – amarelada . 

Unidade 01 R$ 7.832,00 R$ 7.832,00 

11 Presépio em fibra pintura artística colonial - 1.10 metros de 
altura. Constituído de 13 peças em estábulo (José, Maria, Menino 
Jesus, 03 Reis Magos, 01 Anjo, 01 Burro, 01 Vaca, 01 Galo, 01 
Camelo, 01 estrela, 01 Manjedoura, 01 Ovelha) de madeira 
rustica - tamanho de 4,00 metros x 4,00 metros em madeira de 
demolição e cobertura em telha PVC colonial, com apresentação 
de iluminação interna e elementos decorativos. 

Unidade 01 R$ 14.685,00 R$ 14.685,00 

12 Conjunto de trenó -2.00 metros de comprimento - 1.00 metro 
altura e 1.00 metros de Largura - e 02 renas em fibra de vidro - 
1.50 metros de cumprimento e 1.20 metros de altura- incluindo 
papai Noel sentado- com 1.50 metros de altura, todos com 
pintura artística colonial. 

Unidade 01 R$ 4.895,00 R$ 4.895,00 

VALOR GLOBAL DE R$  171.733,20 

 



Ata de Sessão - Pregão Presencial nº 050/2017 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 

77.405-070, Gurupi-TO.  Fone: (63) 3301-4308 / e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 
 

7 
 

8.1. A Empresa WFC GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI-ME, restou vencedora quanto ao objeto 
conforme valores unitários e totais constantes na tabela acima com o valor Global de R$ 171.733,20 (Cento 
e setenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos). 

 
9 - Das Ocorrências na Sessão Pública  

Registra-se que os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes: FORTAL 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI EPP e IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES-ME, 
foram devolvidos aos seus respectivos representantes presentes na sessão. 

Quanto ao envelope contendo os documentos de habilitação da licitante  ESFERA CONSTRUTORA DE 
EDIFICIOS EIRELI EPP, o mesmo ficará à disposição para retirada pelo prazo de cinco dias. Decorrido este 
prazo, caso não seja o envelope retirado será o mesmo destruído. 

 

10 - Encerramento da Sessão  
Finalizando a sessão com observância ao exposto acima quanto aos procedimentos relativos ao Pregão 

Presencial nº 050/2017, temos: considerando que: 1) As licitantes foram devidamente credenciadas; 2) As 
propostas apresentadas foram consideradas classificadas e satisfazem as exigências do Edital; 3) Os preços 
ofertados/negociados quanto ao objeto, no entendimento desta Equipe, encontram-se dentro do limite do valor 
estimado conforme planilha estimativa constante dos autos (fls. 25);   4) O presente Pregão restou licitado 
com o valor total de R$ 171.733,20 (Cento e setenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte 
centavos);  5) Fica condiciona a aprovação da Adjudicação do objeto, à licitante vencedora, ao parecer e 
análise favoráveis emitidos pela Procuradoria Jurídica e pelo Controle Interno desta Prefeitura, acerca do 
procedimento licitacional realizado, e a Homologação deste Pregão ao Ato de Ratificação do Órgão Gestor da 
Pasta. 

Lida e aprovada a presente Ata, determinou a Pregoeira que seja digitalizada, impressa e assinada por 
todos os presentes, e, fixada em arquivo próprio da Comissão Permanente de Licitação e publicada no átrio das 
dependências da Prefeitura Municipal de Gurupi, sendo a mesma assinada por todos os presentes, que desde já 
são intimados da decisão. 
 
 
 

Ynara Dourado Cabral 
Pregoeira Oficial 

 
 
 

Lúcio Lira Barros 
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 
 
 

Kelly Cristina Aiala Bessa 
Membro da Equipe Apoio 

 

Raimundo Freire Leite 
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 
 
 
 
 

FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E 
PRODUÇÃO EIRELI EPP 

Adriano Lisboa dos Santos 
 Licitante 

 

IGOR AUGUSTO ARAUJO NEVES-ME 
Igor Augusto Araújo Neves 

Licitante 

WFC GOIAS SERVIÇOS E PRESTAÇÕES EIRELI-ME 
Breno Mendonça Vieira 

Licitante 
 


