
  

 

ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO Nº 042/2021 

PROCESSO Nº 140/2021 

MODALIDADE Nº 042/2021  

 
 

 Aos 03/12/21, reuniram-se A pregoeira e os membros da Equipe de Apoio, nomeados através 

da Portaria 39/2021 com a finalidade de julgar as propostas da Licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, com critério de avaliação por itens de que trata o Edital nº 140/2021 destinado à 

OBJETO DA LICITAÇÃO. 

Compareceram as empresas: 

JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085 28.436.341/0001-23 

ARNILDO KOHLER 23447982004 41.146.246/0001-53 

 

Devidamente representadas por seus procuradores/sócios, entregando as suas credenciais de 

acordo com o exigido no Edital, que entregaram os envelopes contendo as propostas e a 

documentação. Foi dado início aos trabalhos com a rubrica dos envelopes pela pregoeira, Equipe de 

Apoio e representantes das empresas presentes. A seguir foram abertos os envelopes contendo as 

propostas financeiras, com a devida análise das mesmas pela pregoeira e equipe de Apoio, sendo 

rubricados todos os documentos apresentados. Foi elaborado um Mapa Comparativo Inicial com os 

valores iniciais apresentados, conforme mapa em anexo. Concedida a palavra aos licitantes presentes, 

os mesmos declaram que não possuem interesse em apresentar impugnação das propostas. De 

imediato a pregoeira passou a coletar lances das empresas visando obter melhor proposta para os 

itens. Os licitantes ofereceram os lances, conforme demonstra Mapa Comparativo de lances em 

anexo.  

Declaram as empresas, após últimos lances, não possuir condições de diminuir ainda mais seu 

preço. A PREGOEIRA, face a essa manifestação e também por entender que os valores ofertados na 

última rodada de lances são vantajosos para o Município, declara vencedor nos itens, as respectivas 

empresas, tudo conforme demonstrativo de resultados em anexo.  

 Encerrada a sessão de lances, passou-se à verificação dos documentos exigidos para a 

habilitação. Após a abertura e conferência do envelope e do seu conteúdo, pela pregoeira, pela 

EQUIPE DE APOIO e pelos demais licitantes, constata-se que os documentos da empresa estão de 

acordo com o exigido no Edital, razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito 
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Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto seja adjudicado em 

favor das respectivas empresas. Fica registrado que aberto o prazo de recurso, os representantes da 

empresa, abriram mão da apresentação de qualquer recurso. Assinam a presente ata a pregoeira, os 

integrantes da EQUIPE DE APOIO e os representantes das empresas acima referidas. 

 

COMISSAO DE LICITAÇÃO 

Nome Função Assinatura 

ANA MAGALI FERRARI Pregoeira  

MARIO SERGIO KELLERMANN Equipe de apoio  

CHARLES MIGUEL SCHVAICKARDT Equipe de apoio  

TATIANE RUTZEN N. ANTUNES Equipe de apoio  
 

 

LICITANTES 

 

JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 

04488594085 

ARNILDO KOHLER 23447982004 

 

 

 


