
Licitação
SMVO/SMSPMU

ESTADO DE MATO GROSSO

Fte.:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

VÁRZEA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
ORANDE

ASS:

PREGÃO PRESENCIAL N°. 12/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 825244/2022

Ata da de Sessão Pública - Pregão Presencial n. 12/2022

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa capacitada em serviços de

engenharia para a execução de Guia (Meio-fio) e Sarjeta no Município de Várzea Grande/MT.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mii e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos estão

reunidos na Saia de Licitações da Secretaria de Serviços Púbiicos e Mobiiidade Urbana, a Pregoeira e Equipe

de Apoio instituída peia Portaria n° 36/2022/SMVO-GAB e Equipe Técnica para abertura do Pregão Presenciai

n. 12/2022. A Pregoeira indaga os presentes se há algum documento para autenticação antes do início da

sessão, e informa que após a abertura da sessão não serão autenticados quaisquer documentos conforme

itens 3.2.4 e 6.3.4 do Instrumento Convocatório.  A Pregoeira informa tolerância de quinze minutos para

aguardar o comparecimento de outros representantes, visando a ampiiação da participação. Às oito horas e

quarenta e cinco minutos, a Pregoeira abre a sessão púbiica e inicia seus trabaihos do certame supracitado

e recebe os documentos de credenciamento e os enveiopes contendo as propostas de preços e os

documentos de habiiitação do seguinte licitante;

LICITANTES PRESENTES

EMPRESA REPRESENTANTE N. DE CPF E-MAIL

WR CERQUEIRA ENGENHARIA

STELA MARIA

METELO REGAZZI

williamcerQueiraenQcivil@

outlook.com
(ME) 036.856.581-58

CNPJ N° 30.345.106/0001-98

A Pregoeira analisa os documentos de credenciamento, logo após, declara a Sr.^ Stela Maria Metelo Regazzi

credenciada. A Pregoeira informa que a empresa WR CERQUEIRA ENGENHARIA (ME), solicitou o

tratamento diferenciado para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar

123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e apresentou as demais documentações exigidas para comprovação

do tratamento diferenciado, informa ainda que anáiise da receita bruta será reaiizada juntamente com a

anáiise dos documentos de habilitação. A Pregoeira repassa os documentos de credenciamento aos

presentes para conferência e vistos e os envelopes para vistos em seus iacres. A Pregoeira abre o envelope /,
V

contendo as propostas de preços do único licitante participante, onde consta o seguinte valor:
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LOTE ÚNICO

EMPRESA VALOR TOTAL DO LOTE

WR CERQUEIRA ENGENHARIA (ME) R$ 996.118,53

A Pregoeira repassa a proposta de preços aos presentes para conferência e vistos. A Pregoeira declara a

proposta de preços classificada. Logo após, a Pregoeira realiza a negociação com o único licitante

participante, permanecendo valor da proposta inicial. Ato contínuo, a Pregoeira abre o envelope contendo a

documentação de habilitação da empresa WR CERQUEIRA ENGENHARIA (ME) foi verificada a

autenticidade das certidões digitais e analisado os documentos, sendo que os requisitos para habilitação

foram devidamente preenchidos, a Pregoeira declara HABILITADA e VENCEDORA a empresa WR

CERQUEIRA ENGENHARIA (ME) para o lote único com o Valor Total de R$ 996.118.53. E repassa os

documentos de habilitação e autencidades para vistos pelos presentes. A pregoeira indaga ao representante

da licitante, se há interesse na interposiçâo de recurso, sem manifestação do mesmo, do que se conclui a

inexistência de interesse. Sem mais considerações, a Pregoeira declara a sessão encerrada às nove horas e

vinte e quatro minutos. Eu Silvia Mara Gonçalves, lavrei a presente Ata, após a leitura e concordância com os

termos aqui expostos, foi devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representante credenciado

da licitante.

V
CORRÊA

SILVIA MAÍ^ GONÇALVES
EQUIPeVe APOIO

GENHARIA (ME)
RIAMETELOREGAZZI
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