
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017 
ATA N. º 01/2017 

 
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, a Comissão 
de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela 
portaria nº. 100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento 
dos envelopes contendo propostas e documentações referentes ao Pregão Presencial nº 
37/2017, cujo objeto é a “Aquisição de uniformes escolares” para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal da Educação do Município de Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes 
entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e, após análise dos mesmos, os seus envelopes 
contendo proposta e habilitação. Participam deste certame as empresas:  
 
FOKOS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 09.481.844/0001-76, representada por Ivanir Tadeu 
Spiller, inscrito no RG 3049224326 e CPF 442.985.100-00;  
 
CAMPOSILK ARTES E ESTAMPARIAS LTDA, CNPJ 14.132.156/0001-30, representada por 
Antonio Jair Sequinel, inscrito no RG 2002833-5 e CPF 281.334.049-91; 
 
LOTUS COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.556.351/0001-58, representada por José Danilo Vaccari, 
inscrito no RG 2039307992 e CPF 453.928.110-00; 
 
AGACEÁ COM. IMP. EXP. EIRELI, CNPJ 21.410.172/0001-03, representada por Emerson da 
Luz Paixão, inscrito no RG 4084402851 e CPF 007.890.010-71; 
 
BEM NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 08.795.691/0001-79, representada 
por Vilmar Costa, inscrito no RG 1.971.098 e CPF 578.355.199-68; 
 
GABRIELA RODRIGUES, CNPJ 13.438.355/0001-09; representada pela própria, inscrita no RG 
1073507897 e CPF 836.186.860-72. 
 
Registra-se que todas as empresas apresentaram declaração de enquadramento como 
ME/EPP, estando beneficiadas pela LC 123/06. O Pregoeiro solicita aos representantes a 
confirmação de que sua proposta atende na íntegra o que foi exigido no edital e oportuniza ao 
representante a possibilidade de desistência da proposta no caso de ter ocorrido algum erro na 
formulação. Feito o credenciamento dos representantes, passou-se para a abertura do envelope 
n° 01 – Propostas das Licitantes. Abertas as propostas, as mesmas foram analisadas e 
rubricadas pelo pregoeiro e representantes das empresas. Verificou-se que as propostas das 
licitantes estão de acordo com o edital. Realizou-se, assim, a CLASSIFICAÇÃO da proposta em 
razão do critério de preço e, então, passou-se para a fase de lances verbais, com os valores 
iniciais e finais, conforme planilha de lances em anexo, que faz parte integrante desta ata.  
 
A empresa classificada como vencedora dos lotes foi LOTUS COMÉRCIO LTDA com a 
proposta final no valor total/global de R$ 496.940,00. 
 
Abre-se o prazo de cinco dias para entrega da amostra do uniforme pela licitante melhor 
classificada no lote. Após o resultado da análise da amostra e laudo do INMETRO será 
comunicada aos participantes a data de reabertura da sessão para a análise da documentação 
de habilitação da licitante classificada. As licitantes que não comparecerem a sessão de 
reabertura do certame terão seu direito de recurso abdicado, conforme item 11.22 do edital. 
 
Os envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes foram lacrados em um 
único envelope para ser aberto após classificação final do certame. Esta ata bem como as 
subsequentes serão encaminhadas via e-mail, fax e estarão disponível também pela internet, no 
site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da 
Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que 
lida e achada conforme, vai assinada por mim e presentes. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

