ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021.
Aos 24 dias do mês de novembro de 2021, às 09:00 horas, na sala da Secretaria Municipal de
Administração do Centro Administrativo Municipal de Nova Palma, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio
do Município, designados pela portaria nº 7.184, de 16 de julho de 2021, reuniram-se com o objetivo
de processar o presente Pregão Presencial, de que trata o Processo Licitatório n° 284/2021, cujo
objeto é Aquisição e instalação de duas goleiras no estádio municipal Pe. Burmmann.
Apresentaram-se para o credenciamento neste certame, as seguintes empresas:
RAZÃO SOCIAL
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CIDINEI VESTENA SAQUET
JACSON BARBIERI MARION

CNPJ
43.853.693/0001-78
74.862.012/0001-61
14.667.756/0001-01

A empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA não se fez representar nesta
sessão, ficando, portanto, sem possibilidade de dar lances para o item licitado. O pregoeiro solicitou
aos representantes das empresas presentes a entrega do credenciamento e dos envelopes de
proposta e habilitação, ato em que foi conferida a documentação referente ao Credenciamento,
constatando-se que os mesmos estavam de acordo com as exigências do edital. Em seguida foram
abertos os envelopes da Propostas de Preços das empresas credenciadas, constatando-se que as
mesmas estavam de acordo com as exigências do edital, configurando-se, as propostas de preços,
da seguinte maneira:
ITEM
01

EDUCANDO
7.200,00

CIDINEI
4.500,00

JACSON
4.500,00

O pregoeiro então, deu início à sessão de lances para as empresas classificadas, com o intuito de
obter o menor valor unitário para o objeto licitado, conforme segue abaixo.
ITEM
01

EDUCANDO
Sem Lances

CIDINEI
4.480,00
4.460,00
4.440,00
4.430,00

JACSON
4.470,00
4.450,00
4.435,00

Encerrada a etapa de lances, com a empresa CIDINEI VESTENA SAQUET apresentando o melhor
lance para o objeto licitado, conforme mostra a tabela acima, o pregoeiro e a equipe de apoio
iniciaram a abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora, constatando-se que a
mesma apresentou a documentação conforme as exigências do edital. Não havendo interesse em
apresentar recurso administrativo por parte das empresas presentes, o pregoeiro encerra a
presente sessão, autorizando a remessa do pregão em questão ao sr. Prefeito Municipal para
posterior homologação.

___________________
Marcio Stella Rosso
Pregoeiro
CPF: 654.975.200-06

__________________
Flavio F. T. Maciel
Equipe de Apoio
CPF: 707.529.230-72

__________________________________
CIDINEI VESTENA SAQUET
Participante Presente

__________________________________
JACSON BARBIERI MARION
Participante Presente

___________________
Darlan Junior Barbieri
Equipe de Apoio
CPF: 015.588.770-02

