
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal  de  São  João  do  Polêsine,  reuniram-se,  a  partir  das  nove  horas,  o  Pregoeiro  Amir
Fernando Pivetta, Ronise Brondani e Patrícia Estraich da Silva da Equipe de Apoio, nomeados pela
Portaria  380/2016  de  24/10/2016,  com o objetivo  de  abrir  e  processar  a  licitação,  modalidade
Pregão Presencial 03/2017, Processo n° 038/2017, para a aquisição de uma Retroescavadeira
nova. Iniciando os procedimentos, compareceram para o credenciamento as empresas EQUAGRIL
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. inscrita no CNPJ nº 77.310.589/0012-01 e a empresa
DISTRIBUIDORA  MERIDIONAL  DE  MOTORES  CUMMINS  S.A.  inscrita  no  CNPJ  nº
90.627.332/0001-93, devidamente representadas por seus representante legais, que entregaram suas
credenciais de acordo com o exigido no Edital.  Encerrado o prazo de credenciamento o Pregoeiro
abriu  a  sessão  pública  do  Pregão,  abrindo  os  envelopes  das  propostas,  que  também  foram
apresentadas de acordo com o edital.  A seguir o Pregoeiro abriu a sessão de lances, sendo o valor
inicial da empresa  EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. foi R$ 230.000,00 e a
empresa  DISTRIBUIDORA  MERIDIONAL  DE  MOTORES  CUMMINS  S.A.  foi  de  R$
215.000,00, de acordo com a ordem constante no edital, convidando a empresa a dar um lance. O
lance ofertado foi  o  mínimo previsto de R$500,00.  Após o encerramento  da etapa de lances  a
empresa  DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A foi  vencedora  do
certame  com  o  valor  final  de  R$  200.500,00.  Passou-se  a  seguir  a  abertura  do  envelope  de
habilitação  com  a  documentação  da  empresa  vencedora,  constatando-se que  os  documentos
exigidos  que  foram  apresentados  atendem  o  disposto  no  Edital.  O  Pregoeiro  questionou  aos
representantes presentes se haveria interesse em interpor recursos, obtendo resposta negativa.  A
empresa tem prazo de 02 (dois) dias uteis para a entrega da Proposta de Readequação de Preços.
Nada mais  havendo para tratar e constar,  foi  encerrada a sessão pública do Pregão e lavrada a
presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos participantes. São João do
Polêsine, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

Empresa participante: ___________________________

                                      ___________________________


