
 

 

 

ATA DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 0064/2019 - CINCATARINA  
Processo Administrativo Licitatório nº 0078/2019 

Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação, Recursos e Adjudicação 
 

Aos doze  dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove , às nove  horas  e quinze  minutos,  no 

Setor de Licitações do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, fizeram-se presentes a 

Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio abaixo assinadas, nomeadas pela Resolução nº 069 de 03 de 

dezembro de 2018, para conduzirem a sessão pública referente ao Pregão, na Forma Presencial n° 

0064/2019, cujo objeto é o  REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras, com 

pedidos parcelados de gasolina comum, para uso nos veículos da Central Executiva do CINCATARINA, 

município de Fraiburgo. A Pregoeira declarou aberta a sessão, apresentou a Equipe de Apoio, e fez alguns 

comentários sobre o procedimento. 

CREDENCIAMENTO  

Conforme definido no Edital, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio procedeu inicialmente à 

identificação/credenciamento do representante legal da empresa licitante que se achava presente no recinto. 

Credenciou representante para praticar os atos referentes a esta licitação de acordo com o item 4 do Edital 

a seguinte proponente: POSTO MAÇÃ LTDA representada pelo Procurador Eloir Haupt. A proponente 

entregou/enviou a Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação, conforme exigência 

prevista no item 4.3 do Edital. Em seguida a Pregoeira passou para visto, conferência e a assinatura pelo 

proponente nos documentos de Credenciamento. 

ABERTURA DO ENVELOPE  N° 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

Dando prosseguimento a este procedimento a Pregoeira iniciou a abertura da Proposta de Preço - 

ENVELOPE n° 01 - e passou a análise preliminar, verificando o atendimento quanto ao objeto e requisitos 

constantes do Edital. O valor apresentado para o ITEM foi o seguinte: 

ITEM 1 - POSTO MAÇÃ LTDA - R$ 86.600,00 (oitenta e seis mil seiscentos reais); 

DO LANCE E DO VALOR 

Após a negociação de preço diretamente com a Pregoeira no ITEM 1, o preço foi reduzido , ficando 

classificada para a próxima etapa a empresa : 

ITEM 1 - POSTO MAÇÃ LTDA - R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil seiscentos reais). 

ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - HABILITAÇÃO 

Na medida em que finalizada a etapa competitiva de cada ITEM, foi sendo aberto o envelope de Habilitação 

da proponente previamente vencedora , a qual apresentou todos os documentos exigidos ficando habilitada 

para este certame. 

VENCEDORA, RECURSO E ADJUDICAÇÃO 

Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão, na Forma Presencial n° 0064/2019, e tendo a Pregoeira 

verificado que as proposta apresentada satisfez as exigências do Edital, sendo que o preço ofertado está de 

acordo com o valor de mercado, declarou vencedora a empresa já referida acima. Indagados pela Pregoeira 

acerca de interposição de recurso, nenhuma empresa manifestou a intenção de recorrer, importando na 

decadência do mesmo. Desta forma, fica adjudicado o objeto deste certame à empresa: 

 



 

 

ITEM 1 - POSTO MAÇÃ LTDA - R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil seiscentos reais). 

CLASSIFICAÇÃO DO VENCEDOR 

ITEM 1 - POSTO MAÇÃ LTDA - R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil seiscentos reais). 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que segue assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio 

e representante presente, ficando desde já convocado o vencedor que no prazo de até 3 (três) dias úteis 

após a homologação do certame deverá firmar a Ata de Registro de Preços.  

 

 

 

 

NÁDIA DE LORENZI 

CINCATARINA 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

MAURO MARCELO CIZESKI 

CINCATARINA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

ANGÉLICA BARRETO 

CINCATARINA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELOIR HAUPT 

POSTO MAÇÃ LTDA 

Procurador 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


