
ATA  DE  SESSÃO  DE  RECEBIMENTO,  ABERTURA  E  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 132/2019,  PREGÃO PRESENCIAL Nº  046/2019,  REGISTRO DE
PREÇOS Nº 031/2019.

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a fase de
credenciamento, a partir das oito horas e trinta minutos, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio,
designados pela Portaria nº 576/2019, de 18 de abril  de 2019, incumbidos de abrir  e processar a
licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 046/2019, Registro de Preços nº 031/2019, de
que trata o Edital  nº 132/2019, que tem por objeto o  Registro  de  Preços  de  equipamentos  de
informática, a serem adquiridos quando deles o município necessitar.  A Pregoeira e Equipe de
Apoio,  nos  termos  do edital,  receberam os  documentos  para  credenciamento  e  os  envelopes  de
habilitação e proposta financeira das empresas:  1 – A2X Tecnologia e Serviços LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº  17.222.414/0001-68,  estabelecida  na  Rua Buarque de  Macedo,  nº  441,  Bairro  São
Geraldo, na cidade de Porto Alegre/ RS, neste ato sem representante;  2 – Best Sul Comércio e
Prestação de Serviços LTDA,  inscrita no CNPJ sob nº 08.748.902/0001-12, estabelecida na Rua
Bento Gonçalves, nº 578, Sala 706, Bairro Centro, na cidade de Passo Fundo, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) Fernando Silva Lazarettio, inscrito(a) no CPF sob nº 003.668.240-31; 3 – CSA Comércio
de Suprimentos e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras LTDA,  inscrita no CNPJ sob nº
00.243.167/0001-83, estabelecida na Av. Brasil Leste, nº 1504, Sala C, Bairro Petrópolis, na cidade de
Passo Fundo/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Alexandre de Souza, inscrito(a) no CPF sob nº
008.477.000-70;  4  –  J  Rosa  Soluções  em  Informática  Eireli,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
32.758.101/0001-12, estabelecida na Av. Planalto, nº 1115, SLJ 05, Bairro São Bento, na cidade de
Bento Gonçalves/RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Pablo Gurkevicz, inscrito(a) no CPF sob nº
029.326.430-96;  5  –  Griebler  e  Griebler  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  30.195.733/0001-90,
estabelecida  na  Rua  Paraguai,  nº  39,  Bairro  Ipiranga,  na  cidade  de  Erechim/  RS,  neste  ato
representada pelo(a)  Sr.(a)  Dante Carlos Dezorzi  ,  inscrito(a)  no CPF sob nº 514.376.600-10;  6 –
Verlin & Piontkoski, inscrita no CNPJ sob nº 10.894.828/0001-94, estabelecida na Rua Lino Colussi,
nº  123,  Bairro Vinosul,  na cidade de Bento Gonçalves/ RS, neste ato representada pelo(a)  Sr.(a)
Willian Verlin de Oliveira, inscrito(a) no CPF sob nº 754.636.012-91; 7 – FVR Serviços e Comércio de
Equipamentos Eireli- ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.664.239/0001-10, estabelecida na Rua Barão
do Rio Branco, nº 459, Sala 21, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/ RS, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) Edimar Giacomini, inscrito(a) no CPF sob nº 016.029.020-11; 8 – ZeroUM Comércio de
Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 05.025.540/0001-43,
estabelecida na Rua Maria Sandi Zanadrea, nº 201, Sala 201, Bairro Centro, na cidade de Flores da
Cunha/  RS,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Marcelo  Marin,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº
526.200.930-15  e  9  –  Alexandre  Joel  Baldo  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  95.141.255/0001-80,
estabelecida na Av. Pedro Caletti, nº 218, Bairro Stefano Powala, na cidade de Casca/ RS, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) Alexandre Joel Baldo, inscrito(a) no CPF sob nº 609.072.820-91. Todas as
empresas declararam ser beneficiárias da LC/123. Os documentos de credenciamento das empresas
foram analisados e repassados aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados.
Durante a fase de credenciamento, não houve manifestações dos licitantes. A Pregoeira repassou as
informações necessárias ao bom andamento do certame. Ato contínuo, os envelopes contendo as
propostas financeiras foram abertos, as propostas rubricadas e examinadas pela Pregoeira, Equipe de
Apoio e licitantes presentes. Verificou-se que empresa CSA Comércio de Suprimentos e Assistência
Técnica de Máquinas Copiadoras LTDA apresentou a proposta sem rubricar nenhuma página, apenas
com a última folha assinada e a empresa  FVR Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli-  ME
apresentou a proposta sem rubrica e sem assinatura,  descumprindo exigência do subitem 6.1 do
edital, portanto ambas propostas foram desclassificadas. A empresa A2X Tecnologia e Serviços LTDA
teve os itens 03 e 04 desclassificados, devido aos P/N serem inexistentes (computadores e extensão
de garantia). A empresa Griebler e Griebler LTDA teve os itens 03, 04 desclassificados pelo motivo de
que o fabricante dos itens cotados não fazem parte da lista de membros (www.dmtf.org/about/list)
como solicitado no edital, onde o fabricante do produto deve ser membro na categoria Board e os itens
11 e 13 desclassificados por não atenderem as especificações do edital. A empresa ZeroUM Comércio
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de Equipamentos e Suprimentos de Informática Eireli teve os itens 01 e 02 desclassificados por não
atenderem as especificações quanto a quantidade de impressões realizadas com o toner original do
equipamento  e  item  13  por  não  constar  no  equipamento  ofertado  a  porta  de  console  integrada,
conforme solicitado. A empresa J Rosa Soluções em Informática Eireli teve o item 05 desclassificado
por não apresentar o modelo do equipamento na proposta. A empresa Verlin & Piontkoski solicitou
desclassificação  dos  itens  01,  03,  05  e  11  devido  aos  seus  equipamentos  não  atenderem  as
especificações do referido edital. Na sequência, os valores cotados foram lançados no sistema e após,
as propostas foram integradas ao processo. Iniciada a rodada de lances e posterior ao não interesse
em novos lances, deu-se encerrada esta etapa. O critério de julgamento para a classificação foi o
menor preço por item, bem como a conformidade das propostas, com as especificações do Edital. Ato
contínuo, os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas foram abertos e os
documentos  rubricados  e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes  presentes.  As
quinze horas o licitante da empresa CSA Comércio de Suprimentos e Assistência Técnica de Máquinas
Copiadoras LTDA  solicitou para retirar-se da sessão, assim abrindo mão de assinatura em ata e de
intenção em interpor  recurso.  Em análise  a  habilitação dos  licitantes,  verificou-se que a  empresa
Griebler e Griebler LTDA não apresentava em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a atividade
pertinente ao objeto licitado, porém em diligência e consulta ao grupo da estrutura do referido CNAE, a
empresa  possuí  permissão  para  o  comércio  de  equipamentos  de  informática.  Tendo  em vista  a
classificação e  habilitação,  a  Pregoeira  declarou  vencedoras  as  empresas conforme Classificação
Final  dos  Itens.  Intimados,  os  licitantes  presentes  não manifestaram intenção de interpor  recurso,
exceto a empresa FVR Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli- ME que manifesta intenção de
recurso quanto a sua desclassificação, pois o mesmo alega poder assinar a proposta em sessão, após
a  abertura  o  envelope  de  número  01. Decorridos  os  prazos,  o  processo  será  encaminhado  à
autoridade  superior  para  homologação  e  adjudicação.  Desde  já,  os  autos  ficam  com vistas
franqueadas aos interessados. Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a sessão
foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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