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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA 

RETROESCAVADEIRA NOVA PARA COMPOR A PATRULHA AGRÍCOLA.  

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o Pregoeiro 

Célio Boeck, a Srta. Francine Taís Krummenauer e o Sr. Luiz Carlos Cera da Equipe de Apoio, 

nomeados pela Portaria nº 142/2015, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade 

Pregão Presencial 03/2015 para contratação de empresa para aquisição de Retroescavadeira nova 

para compor a Patrulha Agrícola para a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do 

Município.  

Compareceu para o credenciamento a empresa BMC Hyundai S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

14.168.536/0001-25, a qual foi considerada apta para participar do certame. 

Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo 

o envelope da proposta que foi apresentada. A empresa BMC Hyundai S/A., apresentou a proposta 

inicial de R$ 234.800,00 (duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais).  

A seguir o Pregoeiro abriu a sessão de lances de acordo com a ordem constante no edital, 

convidando a empresa a dar um lance. O lance ofertado foi o mínimo previsto de R$1.000,00, 

atualizando a sua proposta em R$ 233.800,00 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos reais). 

Encerrada a etapa de lances passou-se a abertura do envelope com a documentação da 

empresa vencedora, constatando-se que os documentos apresentados atendem ao disposto no Edital, 

cumprindo-se, assim, a habilitação da empresa. Considerada a proposta vantajosa para o município, 

o Pregoeiro aceitou o valor ofertado, adjudicando à empresa vencedora o objeto da licitação.  

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 pela Empresa. São João do 

Polêsine, quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze. 

Pregoeiro:        ______________________________ 

Equipe Apoio:  ______________________________ 

                        ______________________________ 

Empresa:         ______________________________ 


