
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos dez dias do mês de Março 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, Jair Alberto Felice Junior e Lucian Roggia Ceolin, da Equipe de Apoio, nomeados pela

Portaria  010/2021  de  11/01/2021,  com  o  objetivo  de  abrir  e  processar  a  licitação,  modalidade  Pregão

Presencial 03/2021, Processo n° 170/2021, para o registro de preços para futura aquisição de material de

construção  e  pavimentação  em  geral,  ao  município  de  São  João  do  Polêsine/RS.  Iniciando-se  os

procedimentos,  compareceram  para  o  credenciamento  as  empresas:  1)  BRITA  NOVA  PALMA  –  ME

inscrita no CNPJ nº 03.322.832/0001-12, devidamente representado por Heriberto José Piovesan Pesamosca;

2)  PREMIUM  ARTEFATOS  EIRELI  –  ME,  inscrito  no  CNPJ  nº  22.765.046/0001-34,  devidamente

representado  por  Alan  Pippi;  3)  M.M.  COMÉRCIO  DE PEDRAS  LTDA  –  ME,  inscrita  no  CNPJ  nº

22.856.626/0001-37, devidamente representado por Marcelo Dalla Favera; 4) GEDEÃO MOZZAQUATRO

e CIA LTDA,  inscrito  no  CNPJ  nº  00.149.210/0001-46,  devidamente  representado  por  Jairton  Lovatto

Odorizi; 5) ARTENGE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.564.690/0001-

86, devidamente representada por Cassiana Elisa Vendruscolo; 6) MARCOS LUIZ BRONDANI, inscrito no

01.819.227/0001-26,  devidamente  representado  por  Marcos  Luiz  Brondani.  Encerrado  o  prazo  de

credenciamento, o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas que foram

apresentadas e verificando que as propostas estavam de acordo com o edital. Neste momento o Pregoeiro

comunicou  que  havia  envelopes  da  empresa  MARZARI  E  CIA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº

07.139.607/0001-04.  Na sequência passou-se à etapa de lances. A tabela de lances segue anexa a esta ata,

onde  o  resultado  final  foi  o  seguinte:  a empresa  BRITA NOVA PALMA –  ME inscrita  no  CNPJ  nº

03.322.832/0001-12, foi vencedora dos seguintes itens: Item 07 (R$90,00) e Item 09 (R$88,00); a empresa

PREMIUM ARTEFATOS EIRELI – ME, inscrito no CNPJ nº 22.765.046/0001-34, foi vencedor do Item 05

(RS16,00); a empresa M.M. COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 22.856.626/0001-

37, foi vencedora do Item 10 (R$ 42,70); a empresa GEDEÃO MOZZAQUATRO e CIA LTDA, inscrito no

CNPJ nº 00.149.210/0001-46, foi vencedor do Item 06 (RS25,00); a empresa MARCOS LUIZ BRONDANI,

inscrito no 01.819.227/0001-26, foi vencedora do Item 08 (RS87,00) e a empresa MARZARI E CIA LTDA,

inscrita no CNPJ nº 07.139.607/0001-04, foi vencedora dos itens: Item 02 (R$ 0,76), Item 03 (R$ 35,23) e

Item 04  (R$  13,93).  A empresa  M.M.  COMÉRCIO  DE PEDRAS LTDA –  ME,  inscrita  no  CNPJ  nº

22.856.626/0001-37, fica condicionada a entregar o documento fiscal conforme item 7.6.  do edital: 7.6  A

microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, que possuir

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1, deste edital, terá sua

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05

(cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. Será aberto prazo de dois



dias úteis para apresentação da proposta final às empresas vencedoras dos seus respectivos itens. Todas as

empresas participantes dispensam o prazo de 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 dez dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um.

Pregoeiro:

                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                Jair Alberto Felice Junior                                Lucian Roggia Ceolin

Empresas Participantes:      

____________________________________                    ___________________________________  
BRITA NOVA PALMA – ME    PREMIUM ARTEFATOS EIRELI – ME

____________________________________  ____________________________________

M.M. COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA – ME GEDEÃO MOZZAQUATRO e CIA LTDA

____________________________________                             ___________________________________   

ARTENGE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA          MARCOS LUIZ BRONDANI


