
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Licitações/Compras da Prefeitura Municipal

de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das oito horas, o Pregoeiro Amir Fernando Pivetta, Lucian Roggia Ceolin e Natielie

Pozzebon do Amaral, nomeados pela Portaria nº 010/2021 de 11/01/2021, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade

Pregão Presencial 16/2020, Processo n° 1.497/2020, para aquisição de postes telecônicos, suportes galvanizados a fogo para topo de

poste e luminárias públicas led, a serem utilizadas nas praças e vias urbanas. Iniciando-se os procedimentos, compareceram para o

credenciamento  as  empresas:  1)  HENRIQUE  LUIS  LERMEN  –  ME,  inscrita  no  CNPJ  24.913.475/0001-37,  devidamente

representado  por  Roberto  Graf;  2)  ADRIANO  DA  SILVEIRA  ROEPKE  ME,  inscrita  no  CNPJ  nº  16.869.644/0001-50,

devidamente representado por Adriano da Silveira Roepke;  3) NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTE LTDA,  inscrita no CNPJ

14.239.476/0001-94,  devidamente  representado  por  Tânio  Ricardo  Righes  Conte;  4)  ELÉTRICA  LUZ  COMERCIAL  DE

MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 00.226.324/0001-42, devidamente representado por Rocilito Figueiró

de Fraga. Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro comunicou a participação da empresa  ANTUNES COMERCIAL

LTDA, inscrita no CNPJ nº 94.978.236/0001-40 através de envelopes. Dando sequencia iniciou a sessão pública do Pregão, abrindo

os envelopes das propostas, verificando que as propostas estavam de acordo com o edital. Após, iniciou-se a etapa de lances, onde o

resultado final foi o seguinte: a empresa ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE ME foi vencedora dos itens 03 (R$1.270,00) e item 06

(R$ 100,00); a empresa NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTE LTDA foi vencedora dos itens 01 (R$825,00) e item 02 (R$850,00); e

a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP foi a vencedora dos itens 04 (R$82,75) e

item 05 (R$94,50). Passou-se, a seguir, a abertura dos envelopes com a documentação das empresas vencedoras. Os representantes

legais das empresas  ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI  - EPP e  HENRIQUE LUIS

LERMEN – ME declararam a intenção da interposição de recursos por entenderem que faltou o documento referente a alinea “b”,

do item 7.1 do edital, da empresa NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTE LTDA. A empresa NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTE

LTDA também manisfestou a intenção de recurso contra a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS

EIRELI  - EPP justificando não atender as exigências do edital no que tange a Potência do item 1. Abre-se prazo para a intenção de

recurso até o dia 18/01/2021. 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 as empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Pregoeiro:
                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                   Lucian Roggia Ceolin           Natielie Pozzebon do Amaral
 

Empresas Participantes:        
    

____________________________                              _________________________                  

HENRIQUE LUIS LERMEN – ME             ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE ME

_____________________________       _____________________________

NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTE LTDA         ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE 

                  MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP


