
ATA CIRCUNSTANCIADA  
Processo Licitatório nº 56/2019 – modalidade Pregão (presencial) 

 
Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na cidade de Campo 
Alegre, às quatorze  horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, se reuniram em sessão pública, 
Daniela Saldanha, Pregoeira Municipal, Josiane dos Santos e Ana Luiza Telma, membros da 
equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 56/2019, modalidade Pregão 
(presencial), para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na 
referida licitação, que tem por objeto a aquisição de sementes de milho para distribuição 
gratuita aos agricultores cadastrados no "Programa Municipal de Distribuição de sementes de 
milho", criado através da Lei Municipal n° 2.733, de 25 de abril de 2003. Inicialmente a 
Pregoeira declarou aberta a sessão, nominando os presentes, passando ao recebimento dos 
envelopes (proposta e documentos) das empresas proponentes: Cooperativa de Produção e 
Consumo Concórdia – CNPJ: 83.573.212/0107-43 e Agrocomercial Safra Insumos Agrícolas E 
Pecuários Ltda – CNPJ: 06.905.677/0001-55. A licitante Cooperativa de Produção e Consumo 
Concórdia credenciou o Sr. Jonas Thiago Bahr e a licitante Agrocomercial Safra Insumos 
Agrícolas E Pecuários Ltda não credenciou representante na sessão. O Sr. Marcos Gilberto 
Teixeira participou da sessão como ouvinte. Os licitantes apresentaram a declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação.  Nenhuma licitante comprovou enquadramento 
como EPP ou ME.  Após, procedeu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O 
critério de julgamento é o requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO, com fixação de valor máximo, 
o preço máximo fixado é de R$ 290,00.  Passou-se a abertura dos envelopes das propostas. 
Passou-se a fase de lances ficando definido conforme tabela abaixo: 

EMPRESA 
VALOR 

PROPOSTA  
INICIAL 

VALOR 
PROPOSTA 

APÓS 
LANCES 

SITUAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

SITUAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

Cooperativa de 
Produção e Consumo 

Concórdia 
275,00 265,00 1ª HABILITADA 

Agrocomercial Safra 
Insumos Agrícolas E 

Pecuários Ltda 
268,00 268,00 2ª CLASSIFICADA 

Após, abriu-se o envelope de documentos da licitante primeira classificada conforme tabela 
acima. Estando de acordo com o exigido no edital, a licitante Cooperativa de Produção e 
Consumo Concórdia foi declarada vencedora da presente licitação com o valor unitário de R$ 
265,00. Não houve manifestação de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com 
a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes: 
 

 

 

 

 

 

 



 


