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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017-SRP 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 

Aos oito dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, às 9:00 horas (nove horas), reuniram-se, na sala de 

licitações da sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

designados pela portaria nº 19/2017, de 17 de Janeiro de 2017, com o objetivo da realização nesta sessão da 

abertura do Processo em epígrafe, que como objeto o Registro de Preço para aquisição de LENHA, para 

manutenção do secador de cereais nas condições e especificações expressas no edital.  

Ato preliminar da sessão, foi efetuado o credenciamento e registro de entrega dos envelopes de “Proposta” e 

“Documentos de Habilitação” das proponentes deste processo, conforme abaixo relacionadas: 

 

1 – VILMAR COLOMBI – CPF:665.618.509-63 

Enquadramento: Pessoa Física 

 

2 – JOÃO BATISTA VANELLI – CPF: 548.058.309-30 

Enquadramento: Pessoa Física 

 

3 – JAIME SCHMITZ - CNPJ: 17.777.011/0001-85 

Representante: Jaime Schmitz – CPF nº 038.162.899-08 

Enquadramento: Microempresa 

 

DO CREDENCIAMENTO: As proponentes acima relacionadas foram credenciadas sem nenhuma restrição. 

Dando sequência aos trabalhos, foi determinado pelo pregoeiro a abertura dos envelopes contendo as propostas 

iniciais das proponentes, para fins de classificação e análise da conformidade do objeto com as exigências do edital. 

Efetuada a classificação das propostas, foi aberta a etapa de lances, conforme abaixo apresentado: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES: 

 
Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Und Qtde. João Jaime Vilmar 

1 

LENHA SECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, 

CORTADA EM TOCOS 1.00 METRO 

COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 0,05cm 

a 0,30cm  

m³ 500 

53,00 

 

3º 

52,93 

 

2º 

52,80 

 

1º 

Lances: 1 - 52,70 52,00 

2 - 51,50 51,00 

3 - 50,50 50,00 

4 - 49,50 49,30 

5 - 49,10 49,00 

6 - 48,90 48,70 

7 - 48,50 48,35 

8 - 48,00 47,90 

9 - Declinou vencedor 

          

Encerrada a etapa de lances, para fins de obter um preço melhor para a municipalidade, o pregoeiro solicitou aos 

representantes das proponentes a possibilidade de redução no seu preço proposto. O representante da proponente 

declarou não possuir mais condições de reduzir o seu preço. O pregoeiro, em face de essa manifestação, encerrou 

as negociações declarando a vencedora deste processo licitatório a proposta da proponente abaixo relacionada: 

 
Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Und Qtde. R$unit R$Total 

1 
LENHA SECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CORTADA EM 

TOCOS 1.00 METRO COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 

0,05cm a 0,30cm  

m³ 500 47,90 23.950,00 
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Sobre a documentação apresentada da licitante: Declaradas as propostas vencedoras, o pregoeiro continuou os 

trabalhos com abertura do envelope de nº 02-Habilitação, para análise da documentação de habilitação. Em ato 

contínuo, foram analisados os documentos apresentados pelas proponentes, que depois de verificados os 

documentos, foram rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e disponibilizados aos representantes das 

proponentes para conferência e rubrica. Da análise apresentada, o pregoeiro declarou HABILITADA a licitante: 

VILMAR COLOMBI – CPF:665.618.509-63, sendo adjudicado o respectivo objeto. Feitas as considerações 

relativas a habilitação, o pregoeiro solicitou aos participantes do interesse em manifestar recursos, sendo que as 

mesmas declararam não haver motivos a apresentar. O pregoeiro face a esta manifestação declarou vencedora a 

proponente habilitada, adjudicando o respectivo objeto. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão às 

9:30 horas, do dia 08 de Fevereiro de 2017, cuja ata foi lida e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e 

representantes.  

O resultado do presente processo licitatório, somente tornar-se-á definitivo, após a homologação e adjudicação ata 

do objeto pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

João Kennedy Paulini 

PREGOEIRO 

Márcio Adriano De Oliveira 

EQUIPE DE APOIO 

Fábio Roberto Olinger Eltermann 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTES: 

 

___________________ 

VILMAR COLOMBI 

 CPF:665.618.509-63 

 

 

________________________________________ 

JAIME SCHMITZ - CNPJ: 17.777.011/0001-85 

Jaime Schmitz – CPF nº 038.162.899-08 
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