ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 109/2017 - PROCESSO Nº 354/2017

Às 14h00min horas do dia 14 de dezembro de 2017, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2017, de 02 de janeiro
de 2017, sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL ANTONIO KÖENE,
para procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas e julgamento das mesmas,
que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata do Registro de Preços para SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Foram recebidos os documentos para credenciamento da empresa VENDERLEI KURZ, através do seu
Procurador Sr. FELIPE LUIZ PETERS e na conferência dos mesmos foi verificado que no documento
“REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO” não se encontra o deferimento do mesmo nem tampouco a certificação do
registro com código de verificação da Junta Comercial, tornando o mesmo nulo, e desta forma é impossível de
efetivar o credenciamento do mesmo. Sendo assim a Pregoeira devolveu os envelopes para o Procurador presente e o
convidou a assistir os trabalhos da mesa.
Os envelopes da proponente “ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS” foram recebidos por correio em data anterior
ao dia de hoje e foram apensos ao processo para que na data de hoje fossem trazidos à mesa para participação do
certame, constando de credenciamento, proposta e documentação de habilitação. Ocorre que no chamamento dos
proponentes para a mesa, apresentou-se fisicamente outro representante, Sr. ROGÉRIO FADUL VILAS BOAS com
novos envelopes e novos documentos de credenciamento, do que foi definido pela pregoeira que os documentos e
propostas encaminhados pelo correio serão os válidos para esta sessão, porém o mesmo poderá participar,
considerando ter apresentado em tempo hábil, novos documentos de credenciamento com Procuração.
Foram então credenciadas as seguintes empresas, cuja documentação foi analisada pela pregoeira e todos os
presentes:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS
MILDENBERGER CONST. E SON. LTDA - ME
VANESKY COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

CNPJ
09.194.360/0001-46
07.756.424/0001-20
09.320.493/0001-11

Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS
MILDENBERGER CONST. E SON. LTDA - ME
VANESKY COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

REPRESENTANTE:
ROGÉRIO FADUL VILAS BOAS
TEREZINHA T. MILDENBERGER
PAULO CESAR VANESKY

Dando prosseguimento, a pregoeira abriu as propostas das empresas interessadas em executar os serviços
objetos desta licitação, e no momento de sua conferência verificou que a proposta da empresa ASSOCIAÇÃO VILAS
BOAS contém assinatura estranha de todos os documentos apresentados pela proponente, tanto da sua Diretoria
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constante no Estatuto, quanto das Procurações anexas ao credenciamento, quer seja do enviado pelo correio, quer seja
pelo do representante presente à mesa. Portanto a empresa está desclassificada do certame.
Registraram-se os preços totais indicados nas demais Propostas, como segue abaixo:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
MILDENBERGER CONST. E SON. LTDA - ME
VANESKY COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

R$ TOTAL
366.495,60
304.730,00

Foi efetuada a verificação e compatibilidade das propostas com o descrito no edital e foram inseridas no
sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente
rubricados pelos presentes.
A pregoeira declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade dos proponentes quanto à
exequibilidade das propostas conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de referência do Edital,
deixando claro que se trata de Registro de Preços.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, as proponentes abaixo foram habilitadas e
o valor final ficou conforme abaixo:
Lote Descrição Lote
1 Serviços de instalação elétrica
2 Serviços de instalação hidráulica
3 Serviços de marcenaria
Total do Fornecedor: 169.997,00

Valor Total do Lote
64.285,00
64.285,00
41.427,00

3581 - Vanesky Comercio de Tintas Ltda
Lote Descrição Lote
4 Serviços de pintura
Total do Fornecedor: 134.730,00
Valor da compra total com os menores preços dos lotes:

Valor Total do Lote
134.730,00

304.727,00

O valor total estimado para este processo foi de R$ 386.321,80 (Trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e
vinte e um reais e oitenta centavos) e encerrou em R$ 304.727,00 (Trezentos e quatro mil e setecentos e vinte e
sete reais).

A Pregoeira declarou aberta a fase de recursos quanto aos trabalhos desenvolvidos, quanto a habilitação e
classificação das propostas e não houve manifestação de interposição de recurso por nenhum dos proponentes, quer
seja habilitados, classificados ou não. Sendo assim, adjudica-se os serviços objeto desta licitação às empresas
vencedoras conforme acima especificado. As empresas vencedoras deverão apresentar proposta atualizada do prazo
de 03 (três) dias.
O representante da Associação VILAS BOAS solicitou cópia de sua proposta do que foi disponibilizado para
o mesmo.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pela
pregoeira, equipe de apoio e representantes.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MISAEL ANTONIO KÖENE
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

ROGÉRIO FADUL VILAS BOAS
ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS

TEREZINHA T. MILDENBERGER
MILDENBERGER CONST. E SON. LTDA - ME

PAULO CESAR VANESKY
VANESKY COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

DEMAIS PRESENTES:

FELIPE LUIZ PETERS
OBSERVADOR
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