
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos  quatro  dias  do  mês  de  setembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  na  Sala  de

Licitações/Compras da Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o

Pregoeiro  Amir  Fernando  Pivetta,  Carlos  Augusto  Pretzel  e  Mariane  Marchesan,  da  Equipe  de  Apoio,

nomeados pela Portaria 484/2019 de 16/08/2019, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade

Pregão  Presencial  07/2019,  Processo  n°  971/2019,  para  aquisição  de  uma  máquina  Mini  Carregadeira

Hidráulica  e  Equipamentos  para  limpeza  urbana  –  vassoura  recolhedora  com  kit  espargidor  de  água,

capinadeira.  Iniciando-se  os  procedimentos,  compareceram  para  o  credenciamento  as  empresas:  1)

Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A, CNPJ 90.627.332/0001-93, devidamente representada

por Luis Fernando da Silva Correa; 2)  Seg Consultoria LTDA, CNPJ 12.062.754/0001-55,  devidamente

representada por Renata Sonnesntrahl  Priamo; Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a

sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas que foram apresentadas. A seguir o Pregoeiro

abriu as propostas das empresas participantes e houve a desabilitação da empresa Seg Consultoria LTDA

pelos seguintes motivos: Desconformidade com o item 4.2 do anexo I, onde na proposta não consta “peças

de reposição”; documento com flagrante de desconformidade de endereço da assistência técnica indicada,

pois  o  CNPJ apresentado na proposta  de preço (Mecânica Romar LTDA) não confere  com o endereço

mencionado na proposta, conforme pesquisa realizada no site da Receita Federal e, ainda, comprovado por

ata  notarial  nº365 (com cópia no processo);  também a procuração e substabelecimento apresentado não

outorga a representante a assinar a proposta apresentada, por ser anterior a sessão. Após essa etapa iniciou-se

negociação com a empresa vencedora do certame, resultando no valor final de R$ 215.000,00 (duzentos e

quinze mil reais). Encerrada a negociação e classificado o valor para o item, passou-se a seguir a abertura do

envelope com a documentação da empresa vencedora,  constatando-se que os  documentos  atenderam ao

disposto no Edital. O representante legal da empresa Seg Consultoria LTDA declarou que pretende interpor

recurso por não concordar com a desabilitação no certame. 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 quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Pregoeiro:   ____________________________                                    

Equipe de Apoio: _______________________________           

                             ________________________________         

                             ________________________________

Empresas:             ________________________________

                              ________________________________

                              ________________________________


