
 

 

           

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DO 
EDITAL Nº 058-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2010. 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no Centro Administrativo Amantino 
Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das treze 
horas e trinta minutos, em sessão pública, a Pregoeira, Jaqueline da Silva Zanini, e sua Equipe de 
Apoio, Gabriela Soccol Zucchetti e Angélica do Carmo Facco, designadas pela Portaria nº 051, de 08 
de janeiro de 2010, incumbidas de abrir e processar a licitação realizada na modalidade de Pregão 
Presencial nº 017-2010, de que trata o Edital nº 058-2010, que tem por objeto a aquisição de veículos 
novos. Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento dos 
representantes presentes: Sr. Júlio César Pereira da Silva, RG nº 1018701621, credenciado pela 
empresa Marina Veículos Ltda, CNPJ nº 94.089.398/0001-28, Carazinho/RS; o Sr. Eraldo José 
Bonzanini, RG nº 8006707486, credenciado pela empresa Pretto Veículos Ltda, CNPJ nº 
89.306.898/0001-34, Encantado/RS; Sr. Rodrigo Dutra Nunes, RG nº 9064842934, credenciado pela 
empresa Sulbrauto Veículos Ltda, CNPJ nº 10.313.671/0001-66, Porto Alegre/RS; Sr. Diogo Luciano 
Fell, RG nº 5085444148, credenciado pela empresa Ritmo Veículos Ltda, CNPJ nº 89.905.210/0001-
32, Novo Hamburgo/RS; Sr. Onírio Giovanella, RG nº 4024858898, credenciado pela empresa SL 
Veículos Ltda, CNPJ nº 05.297.511/0001-30, Lajeado/RS e a empresa Superauto Comércio de 
Veículos Ltda, CNPJ nº 88.632.369/0001-68, Santa Maria/RS enviou envelopes via correio. Abertos 
os trabalhos, às quatorze horas, os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas 
financeiras, fechados, acompanhados da Declaração de Habilitação, foram recebidos e rubricados 
por todos os presentes. Em ato contínuo, os envelopes contendo as propostas financeiras foram 
abertos, rubricadas e examinadas as propostas, foram integradas ao processo da licitação. A 
Pregoeira e sua equipe de apoio, auxiliados pelo Sr. Rodrigo Binotto Benetti, Diretor de Departamento 
de Serviços de Transportes, tendo considerado possível de examinar as propostas financeiras, 
procedeu a desclassificação das empresas SL Veículos Ltda e Superauto Comércio de Veículos Ltda, 
por não atenderem as especificações do objeto e proposta financeira (item 6.2). Ato contínuo, deu 
início a fase de lances, lançando os preços iniciais expressos de todos os participantes, e, após, os 
lançados pelos credenciados. A Pregoeira observou a renegociação de preços e, após, deu por 
encerrada esta etapa. Ato contínuo, os envelopes de habilitação da empresa classificada em 1º lugar 
foi aberto, os documentos rubricados e examinados pelos presentes e após, agrupados e numerados 
sequencialmente, foram integrados aos autos do processo, sendo que após análise, a Pregoeira 
inabilitou a empresa por não apresentar balanço patrimonial nas formas da lei, ou seja, carimbado na 
Junta Comercial do Estado, Termo de Abertura e Encerramento. Ato continuo, foi aberto o envelope 
nº 02 da empresa Marina Veículos Ltda, para análise de documentos, sendo que apresenta toda a 
documentação de acordo com o edital, ficando assim habilitada para o item 1, no valor de R$ 
26.300,00, por veículo, e 2, no valor de R$ 31.700,00. O item 3 não houve empresa classificada. O 
critério de julgamento para a classificação foi o menor preço por item lançado, bem como a 
conformidade da proposta com as especificações do Edital. Questionado pela Pregoeira, na fase 
recursal, o representante da empresa Pretto Veículos Ltda, Sr. Eraldo Bonzanini, manifestou a 
intenção de recurso quanto a forma de apresentação do balanço patrimonial apresentado no 
envelope nº 02, de sua empresa. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira determinou a publicação no 
quadro mural e no site www.serafinacorrea.rs.gov.br, para ciência dos interessados. Nada mais 
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai 
assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 


