ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 080/2018 - PROCESSO Nº 275/2018

Às 14h00min horas do dia 11 de setembro de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro
de 2018, sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL ANTONIO KÖENE,
para procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação
das mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata do registro de preços para
CONTRATAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

MANUTENÇÃO

PREDIAL

PARA

AS

SECRETARIAS

MUNICIPAIS, conforme condições, características, descritivo e quantitativo discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
01
02
03
04

EMPRESAS:
VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VANDERLEI KURZ - ME
LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ
09.320.493/0001-11
07.756.424/0001-20
23.804.840/0001-02
19.787.722/0001-66

Foram credenciados os seguintes representantes:
EMPRESAS:
01
02
03
04

REPRESENTANTES:
PAULO CESAR VANESKY
VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
TEREZINHA T. MILDENBERGER
MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VANDERLEI KURZ - ME
VANDERLEI KURZ
LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
Sem representante na sessão
Dando prosseguimento, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio abriu as propostas das empresas

interessadas em executar os serviços objeto desta licitação.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor global, como segue abaixo:
01
02
03
04

EMPRESAS:
R$ TOTAL
VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
472.687,50
MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
520.864,50
VANDERLEI KURZ - ME
443.410,00
LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
389.583,40
As propostas foram inseridas no sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa

Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos presentes.
Considerando os valores apresentados pela proponente LAMOUNIER e a mesma estar sediada no Estado de
São Paulo, a pregoeira realizou ligação telefônica para confirmar com o representante legal, e conversou com o
procurador devidamente cadastrado no certame, e o mesmo conferiu os preços indicados na proposta, e ratificou os
mesmos.
Após esta confirmação e analise de todas as propostas, inclusive registrando as argumentações dos
representantes presentes de que o menor preço apresentado estava muito abaixo do preço de mercado, foi iniciada

a
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fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade das proponentes quanto à exequibilidade das propostas e
prestação dos serviços conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência do Edital, do que além
do menor preço inicial, recebemos mais lances conforme registrado no sistema e impresso e assinado por todos.
Quando da análise dos documentos de habilitação da empresa VANDERLEI KURZ – ME, verificou-se que a
CND RECEITA FEDERAL, está com prazo de validade vencido, considerando se tratar de Microempresa será
concedido prazo de 05 dias úteis para apresentar a mesma regularizada, sob pena de inabilitação, também com relação
ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela mesma , o mesmo será submetido a conferência da veracidade
das informações, conforme prerrogativas legais, do que o representante legal terá o prazo de 05 dias úteis para anexar
documentos comprobatórios.
O valor total e final após a fase de lances, ficou conforme abaixo:
Lote Descrição Lote
1 Elétrica
2 Hidráulica
3 Marcenaria
4 Pintura
5 Pedreiro
6 Serralheria

Empresa

Valor Final do Lote

VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
VANDERLEI KURZ - ME
VANDERLEI KURZ - ME
VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
VANDERLEI KURZ - ME
VANDERLEI KURZ - ME

40.300,00
38.900,00
28.810,00
103.900,00
149.000,00
27.800,00

O valor inicial para o presente processo foi de R$ 565.300,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e
trezentos reais) e se encerrou em R$ 388.710,00 (Trezentos e oitenta e oito mil e setecentos e dez reais).
A Pregoeira declarou aberta a fase de interposição das intenções de recursos onde não ouve manifestação,
sendo assim, adjudica os lotes aos vencedores acima descritos, sendo que a empresa VANDERLEI KURZ – ME
ficará com as condições acima pendentes de regularização, sob pena de inabilitação.
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 presentes.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MISAEL ANTONIO KÖENE
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

PAULO CESAR VANESKY

VANESKY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

TEREZINHA T. MILDENBERGER
MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

VANDERLEI KURZ
VANDERLEI KURZ - ME
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