
Ata 017/2016 – Pregão Presencial 008/2016
Aquisição de calcário com serviço de frete para entrega do produto. 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala treze do
Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, nº 368, Restinga Sêca (RS), a Pregoeira Carla
Turba Nascimento e a Comissão de Apoio, representada pelos membros Marciane Medianeira de Souza
Paim e Ana Paula Lewis Pereira, nomeados pelas Portarias nº 005 e 006/2016, com a finalidade de julgar
o processo licitatório Pregão Presencial 008/2016, aquisição de calcário com serviço de frete para entrega
do produto, solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente. Participaram do
certame as empresas ANTONIO LIDOCIR MARTINI, representada na sessão por seu proprietário senhor
Antonio Lidocir Martini, regularmente credenciado e CEREALISTA 3M LTDA-EPP, representada na sessão
pelo  sócio  proprietário  senhor  Mauro  Matias  Ruiz,  regularmente  credenciado.  Ambas  as  empresas
declararam-se  beneficiárias  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  alterações.  Após  a  fase  de
credenciamento, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura dos envelopes de número um,
contendo as propostas financeiras das licitantes, as propostas foram classificadas. Dando prosseguimento
ao certame, iniciou-se a sessão de lances conforme segue abaixo: 

TABELA DE DISPUTA:
Item 1

Licitantes ANTONIO CEREALISTA
PROPOSTAS INICIAIS 99.900,00 99.000,00

LANCE 1 Sem lance 97.000,00
NEGOCIAÇÃO - 96.700,00

Devido ao aumento do preço do insumo e do óleo diesel, o qual acarreta o aumento do preço do frete, não
foi possível  negociar com o licitante para alcançar o valor de referência do edital. Diante disto e com
autorização do contador do Município Pregoeira e Comissão de apoio aceitaram o valor da negociação.
Após classificação da proposta e sessão de lances, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura

do envelope de número dois, contendo os documentos de habilitação da empresa  CEREALISTA 3M
LTDA-EPP. Após análise dos documentos de habilitação a licitante foi declarada habilitada. Pregoeira e

Comissão de apoio declaram vencedora do certame a empresa  CEREALISTA 3M LTDA-EPP pelo
critério do menor preço global proposto para o item, conforme segue na tabela abaixo:

Empresa Item

CEREALISTA 3M LTDA-EPP 1

Questionado, o licitante não manifestou interesse em dispor do prazo recursal. Nada mais havendo a
constar, assinam a presente ata:

Pregoeira:                                                         Comissão de Apoio:

Carla Turba Nascimento                           Marciane M. de Souza Paim

                                                                  Ana Paula Lewis Pereira

Licitante:

Antonio Lidocir Martini                        Mauro Matias Ruiz 


