
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal  de  São  João  do  Polêsine,  reuniram-se,  a  partir  das  nove  horas,  o  Pregoeiro  Amir
Fernando Pivetta,  Patrícia  Estraich  da Silva e  Aldonizete  Guterres  Lopes  da Equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria 380/2016 de 24/10/2016, com o objetivo de abrir e processar a licitação,
modalidade  Pregão  Presencial  11/2017,  Processo  n°  853/2017,  para  a  contratação  de  empresa
especializada  em  serviços  de  terraplenagem.  Iniciando  os  procedimentos,  compareceu  para  o
credenciamento a empresa C A Berger - ME, inscrita no CNPJ nº 02.718.084/0001-29, devidamente
representada por seu representante legal, que entregou suas credenciais de acordo com o exigido no
Edital. Encerrado o prazo de credenciamento o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo
o  envelope  da  proposta,  que  também  foi  apresentada  de  acordo  com o  edital,  sendo  o  preço
apresentado conforme termo de referência. A empresa C A Berger - ME foi vencedora do item 01
no valor  de  R$ 255,00 (duzentos  e  cinquenta  e  cinco  reais)  por  hora. Encerrada  a  análise  da
proposta apresentada, o Pregoeiro negociou com  a licitante, passando o valor do item 01 para R$
250,00  (duzentos e cinquenta reais) por hora. Passou-se a seguir a abertura do envelope com a
documentação da empresa vencedora, constatando-se que a documentação apresentada atendeu o
disposto no Edital. O representante legal declarou que abre mão do prazo de interpôr recurso e será
dado o prazo de dois dias úteis para apresentação da proposta final readequada. Nada mais havendo
para tratar e constar foi encerrada a sessão pública do Pregão e lavrada a presente ata que vai
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. São João do Polêsine, aos nove dias do mês de agosto
de dois mil e dezessete.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________


