
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, 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, Jair Alberto Felice Junior e  Lucian Roggia Ceolin, da Equipe de Apoio, nomeados pela

Portaria nº 183/2020 de 09/04/2020, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade Pregão

Presencial  13/2020,  Processo  n°  1.334/2020,  para  aquisição  de  tubos  de  concreto  para  manutenção  de

estradas do interior e vias urbanas. Iniciando-se os procedimentos, compareceram para o credenciamento as

empresas:  1)  NILSSON  &  CIA LTDA  –  EPP  inscrita  no  CNPJ  89.205.629/0001-81; 2)  LUANA  W.

ROCHA – ME inscrita no  CNPJ 26.181.647/0001-50 e ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO

LTDA inscrita no CNPJ 09.564.690/0001-86. Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a

sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas que foram apresentadas, na qual verificou-se

que havia divergência no quantitativo previsto no termo de referência em relação ao modelo de proposta,

sendo que para preço proposto será utilizado o valor unitário de cada proposta e o quantitativo previsto no

termo de referência.  Na sequência passou-se à etapa de lances,  onde o resultado final  foi  o seguinte:  a

empresa NILSSON & CIA LTDA – EPP foi vencedora dos itens 09 (R$ 284,00) ; item 10 (R$ 290,00); item

11 (R$ 620,00) e item 12 (R$ 670,00); a empresa LUANA W. ROCHA – ME foi vencedora dos itens 01 (R$

40,50);  item  02  (R$  40,80);  item  03  (R$  49,80);  item  04  (R$  51,10)  e  empresa  ARTENGE  PRE

MOLDADOS DE CONCRETO LTDA foi vencedora dos itens: 05 (R$ 88,80); item 06 (R$ 76,40); item 07

(R$ 187,10) e item 08 (R$ 181,80).  Passou-se, a seguir, a abertura do envelope com a documentação das

empresas vencedoras, constatando-se que os documentos atenderam ao disposto no Edital. Os representantes

legais declararam que dispensam o prazo da interposição de recursos por não haver discordâncias. 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 três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte.

Pregoeiro:   
                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                Jair Alberto Felice Junior                                   Lucian Roggia Ceolin
 

Empresas Participantes:        
    
____________________________     _______________________                  _________________________

NILSSON & CIA LTDA – EPP           LUANA W. ROCHA – ME                ARTENGE PRE MOLDADOS DE

             CONCRETO LTDA


