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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, na Prefeitura 
Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, a Pregoeira e a Equipe 
de Apoio do Município, designados pela portaria nº.242/2017, reuniram-se com o objetivo de 
registrar a alteração procedida no resultado do Lote 01 do Pregão, de que trata o Edital nº. 
003/2017, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras 
de kits de materiais escolares, destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino, 
conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no respectivamente nos 
Anexos: X – TERMO DE REFERÊNCIA e I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 
ORÇAMENTO. A empresa MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS EIRELI ME, conforme 
Memorando 109/2017 da Secretaria da Educação, não apresentou as amostras dos itens 
integrantes do Lote 01 em que a mesma havia sido declarada vencedora. Por esta razão, a 
referida empresa restou desclassificada, chamando-se o segundo colocado, a empresa ASTOR 
STAUDT ME, que aceitou assumir o lote pelo mesmo valor da proposta originariamente 
vencedora. Dessa forma, registra-se na presente Ata a desclassificação da empresa MEGA 
FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS EIRELI ME, declarando-se a empresa ASTOR STAUDT ME 
vencedora do Lote 01, com o valor global final de R$ 144.966,00 (cento e quarenta e quatro 
mil novecentos e sessenta e seis reais). Registra-se ainda, que referida empresa já apresentou 
planilha com os valores discriminados, em cumprimento ao item X.1.2 do edital, ficando, 
todavia, dispensada de apresentação de novas amostras, uma vez que todos os itens do lote 01 
integram também os lotes 05 e 06, em que a empresa sagrou-se vencedora e já teve suas 
amostras analisadas e aprovadas pela Secretaria da Educação. Nada mais havendo a tratar a 
sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
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