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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: 024/2017 

Processo: 351/2017    

 
Objeto: Aquisição de Caixa d’água, conforme quantitativos e qualitativos indicados 
no Anexo I.  
 
                                                       PREÂMBULO 

Aos quatro dias do mês de maio de 2017, às 09 00 horas reuniram-se na sala de licitações 
do prédio da Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 700, a 
Pregoeira LAURA PETRI e equipe de apoio Senhor(a) ODELMAR FENNER, PAULO 
LOURENÇO SCHMITZ DE MORAES e MARCELO SCHMEING, nomeados pela portaria 

4.532 de 08 de fevereiro de 2017. 
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e 
prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 
                                                                    
                                                CREDENCIAMENTO 
REPRESENTANTES                                                                  EMPRESAS  

Arno Both 
CPF: 013.722.850-32 

Jaime Scherer Thomas ME 
CNPJ: 92.035.740/0001-81 

Ricardo Spanemberg Loeblein 
CPF; 010.401.120-30 

Metalijuí – Fábrica de Estruturas Metálica Ltda 
CNPJ: 00.135.873/0001-01- ME 

Jocemar Fracaro 
CPF; 633.211.220-49 

Agrimetal – Indústria de Tanques Metálicos 
Ltda CNPJ: 90.217.225/0001-97  

Valdomiro Bernardo dos Santos 
CPF: 332.436.030-75 

Comercial do Tio Valdo - ME 
CNPJ; 18.574.677/0001-07 

 
Recebeu-se a declaração das Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no Edital e os envelopes contendo as Propostas e os documentos 
de habilitação, respectivamente. 
. 
Registra-se que não foi aceito o credenciamento de ME ou EPP da Empresa Agrimetal – 
Indústria de Tanques Metálicos Ltda CNPJ: 90.217.225/0001-97 por não vir acompanhada 
de um dos documentos solicitados no item 3.2 do Edital e as demais Empresa foram 
credenciadas como ME ou EPP 
 
                                                    REGISTRO DO PREGÃO 
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo a proposta das empresas credenciadas 
e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio a Pregoeira examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com 
aqueles definidos no Edital.                                      
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 Fase: Propostas escritas, rodada de laces, negociação e classificação 

ITEM Jaime Scherer 
Thomas ME  

Metalijuí - ME Agrimetal Comercial Tio 
Valdo 

01 14.996,98 – 
13.799,90 – 
13.789,90 

18.000,00 - SL 13.800,00 – 
13.790,00  - SL 

Desclassificada 

 
Registra-se que a proposta da  Empresa Comercial Tio Valdo não apresentou a marca 
conforme item 5.2 do Edital, sendo a que pregoeira solicitou ao mesmo a indicação 
verbal da marca para registro em ata e o mesmo não soube informar a mesma, sendo 
a proposta desclassificada. Registra-se que o representante da mesma se retirou 
antes do término da seção, sendo-lhe devolvido o envelope da documentação. 
  
                                                     NEGOCIAÇÃO 
Negociada a redução de preço da menor oferta com o credenciado representante da 
empresa, a Pregoeira decidiu motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta e do 
objeto vencedor. Considerou que o preço obtido é ACEITÁVEL quanto ao valor e o objeto 
por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo 
de licitação. 
 
                                                 HABILITAÇÃO  
Aberto o segundo envelope das Licitantes credenciadas, foi analisada a documentação de 
habilitação e verificado a veracidade da referida constatou que atenderam todos os 
requisitos exigidos no edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos 
credenciados foram rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoioe 
representantes das empresas.  Os envelopes contendo os documentos, das empresas 
Metalijuí e Agrimetal foram devolvidos aos representantes credenciados das mesmas. 
 

RESULTADO 
Á vista da habilitação, foi declarado: Que e empresa Jaime Scherer Thomas ME 
CNPJ: 92.035.740/0001-81 foi vencedora do item  
 

ADJUDICAÇAO 
Ato contínuo, consultado, os licitantes declinaram o direito de interpor recurso e a Pregoeira 
adjudicou o Objeto deste Pregão à Vencedora.                                        
                         
                                                  ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas. 
 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve 
 
 
Marcelo Schmeing 
Membro 

Laura Petri 
Pregoeira 

 

 
Paulo Lorenzo Schmidt de Moraes 
Presidente  

Odelmar Fenner 

Secretário 

 


