
 

 

 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR 

 
 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 

 Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de licitações, reuniram-

se a Pregoeira Rosane Ferla Fachinelli e a Equipe de Apoio formada pelos servidores Daniela Zanatta Fachinelli e Débora 

Veronese,  incumbidas de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 026/2015, que tem por objeto a 

AQUISIÇÃO DE PEDRA BASALTO BRITADA (BRITA). A Pregoeira e a Equipe de Apoio receberam o credenciamento da única 

empresa presente e seu respectivo representante legal.  Foi credenciada a empresa Simonaggio & Cia Ltda., representada 

por Inácio José Postingher, portador do CPF n° 328.608.460-34. A Pregoeira solicitou a licitante credenciada a entrega dos 

envelopes nº 01 - Proposta Financeira  e nº 02 - Habilitação. Aberta a proposta foi analisada e rubricada, sendo aceita. A 

pregoeira convocou a empresa para negociar valor, o valor inicial é de R$ 39,00 (Trinta e nove reais) por tonelada, para os 

itens 01 e 02. A empresa manteve o valor inicial. Diante do resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: 

SIMONAGGIO & CIA LTDA., com valor global de R$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). 

Passando então a verificação dos documentos relativos a habilitação, a Pregoeira pode Observar que a empresa apresentou 

o comprovante de licença de operação de pedreira junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, válido até 16 de 

junho de 2014 e em anexo uma solicitação de renovação de registro da licença, datado de 01 de julho de 2014, o qual não 

consta prorrogação da licença, somente o pedido de renovação. A Pregoeira Rosane entrou em contato com o Eng. Lúcio 

Gonçalves da Silva Júnior junto ao DNPM, sendo informada via telefone que o procedimento esta correto, é realizado o 

protocolo de solicitação de renovação, sendo a licença antiga válida até a análise da documentação por parte do Setor.  A 

Pregoeira solicitou manifestação a representante quanto a intenção de interposição de recurso, sendo declarado o 

desinteresse. Encerrados os trabalhos de sua competência remete-se o processo para adjudicação e homologação pela 

Autoridade Superior. Nada mais havendo, encerro o ato licitatório o qual lavrei e com os demais presentes assinam. 

 
                                                                             ROSANE FERLA FACHINELLI 

Pregoeira 
 
  
 
                              DÉBORA VERONESE          DANIELA ZANATTA FACHINELLI 
                                 Equipe de Apoio                                                                                         Equipe de Apoio 
 

SIMONAGGIO & CIA LTDA.. 

 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E LANCES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. SIMONAGGIO 
VALOR UNIT 

R$ 

1.  Pedra britada distribuída entre os tipos n° 0, 1 e 2 Ton 6.000 39,00 
1º Lugar 

2.  Pedra britada distribuída entre os tipos n° 0, 1 e 2 Ton 1.500 39,00 
1º Lugar 

 


