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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 
Aos 04 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Maçambará - RS, o 
PREGOEIRO, do Município, designado pela Portaria nº. 327, de 03 de julho de 2017, reuniu-se com o objetivo de abrir e processar 
a licitação na modalidade PREGÃO de que trata o Edital 006/2018 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE RESÍDUO URBANO NA DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO, 
conforme Termo de Referência Anexo I deste edital. As condições a serem praticadas neste “PREGÃO” são as constantes do 
instrumento convocatório e seus anexos e proposta apresentada pelo fornecedor, os quais integram esta ata, independentemente 
de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura desta Ata. 
Às 10:00 horas o pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do pregão, procedendo inicialmente à fase de 
identificação/credenciamento das empresas licitantes e seus respectivos representantes legais. 
Apresentou propostas e cumpriram os elementos necessários para o credenciamento no certame a seguinte empresa: 
 
- CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº. 03.505.185/0005-88, neste ato representada pelo 
Sr. João Carlos dos Santos, inscrito no CPF nº. 444.066.300-15. 

 
Em seguida o pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes "propostas", elaboraram a classificação dos valores e em sequência 
deu início a fase competitiva para cada item entre as empresas classificadas, solicitando os lances verbais decrescentes para 
cada item, na tabela abaixo esta os valores dos licitantes vencedores após sessão de lances:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
 

FORNECEDOR 

 
 

01 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE 
RESÍDUO URBANO NA DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO 

 
TONELADA 

 
R$ 107,50 

CRVR – 
RIOGRANDENSE 

VALORIZAÇÃO DE 
RESÍDUOS LTDA 

 
Encerrada a sessão de lances, passando a verificação dos documentos exigidos para a habilitação constatou-se que a empresa 
CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº. 03.505.185/0005-88 cumpriu o exigido no Edital e 
foi declarada habilitada. Dessa forma, a Comissão, com efeito, tendo por base do preço antes apresentado pelas empresas, 
decidiu por declarar vencedora do certame o licitante CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ 
Nº. 03.505.185/0005-88 com o valor de R$ 107,50(cento e sete reais e cinquenta centavos) para o processo Pregão Presencial 
006/2018 Tipo Menor Preço, tendo em vista que a empresa participante ter declarado que o valor cotado é necessário e suficiente 
para realização do objeto desta licitação. Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial após a declarada vencedora, a licitante não 
manifestou imediata e motivadamente a intenção de recorrer, assim se encaminhará o processo a Prefeita Municipal para 
adjudicação e homologação do certame. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e eu, Paulo Ricardo Monçalves 
Virgili, servindo como secretário para este ato lavrou a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e pelo representante da Licitante presente. Às 10:30 horas, do dia, 04 de maio de 2018 deu-se como encerrada a presente 
sessão. 
 
 
 

 
PAULO RICARDO MONÇALVES 

VIRGILI 
Pregoeiro Oficial 

 
MARCIA MEZADRI DA COSTA 

Membro 

 
CECILIA MARIA RODRIGUES MENDES 

Membro 

   

 
CRVR – RIOGRANDENSE 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA 
CNPJ Nº. 03.505.185/0005-88 

Empresa Participante 

 
 

 
 

 


