
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
DO EDITAL Nº 89-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024-2010.
Aos vinte e um dias do mês de julho 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 Angélica do Carmo Facco, designadas pela Portaria nº 051, 

de 08 de janeiro de 2010, e André Jovani Bianchet, designado pela Portaria nº 513, de 14 de 

julho  de 2010,  incumbidos  de abrir  e  processar  a  licitação realizada  na modalidade  de 

Pregão Presencial  nº 24-2010,  de que trata o Edital  nº 89-2010, que tem por objeto oa 

aquisição  de implementos agrícolas, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 0305561-

49/2009- Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de 

Apoio  receberam  o  credenciamento  do  Senhor  Judenir  A De  Couto,  credenciado  pela 

empresa Justi Assistência Tecnica Ltda, CNPJ nº 10991298/0001-00; Rua Flores da Cunha, 

481, sala 485/01, centro, Nova Prata, RS; empresa B.V. Comércio e Representações Ltda, 

CNPJ nº  01.087.128/0001-05,  Av.  Borges de Medeiros,  225,  Casca-RS,  credenciado Sr. 

Leandro Bussolotto; empresa  Agrofel Agro Comercial Ltda, CNPJ nº 03.415.222/0040-70, 

Estrada Perimetral, n/nº, Marau-RS, credenciado Sr. Leandro Rocha Brkanitch; empresa Ana 

Cristina Manjabosco, CNPJ nº 10.688.308/0001-25, Av. Do Comércio, 1496, sala 01, Santo 

Augusto-RS,  credenciado  Senhor  Eduardo  Weiler  Schmitz;  empresa  Comercial  Agrícola 

Capri Ltda, CNPJ nº 05.797.417/0001-40, Rua XV de Novembro, 1553, Bairro São Vicente, 

Itapira,  SP,  credenciado  Senhor  Plinio  Cremasco  Junior;  empresa  Fenosul  Comercial 

Agrícola  Ltda, CNPJ nº  01.131.363/0001-29,  Av.  Flores  da Cunha,  4586,Carazinho,  RS, 

credenciado Senhor Henrique Danieli.  As empresas  Ana Cristina Manjabosco   e Fenosul 

Comercial Agrícola Ltda  apresentaram declaração de benefício da Lei Complementar 123, 

nos termos requeridos em edital.  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  pelos  presentes.  Em  ato 

contínuo,  os  envelopes  contendo  as  propostas  financeiras  foram  abertos,  rubricadas  e 

examinadas as propostas, foram integradas ao procedimento licitatório. A Pregoeira e sua 

equipe, tendo considerado possível examinar as propostas financeiras, deu inicio a fase de 

lances,  lançando  os  preços  iniciais  expressos  das  empresas  participantes,  e,  após,  os 

lançados pelos credenciados. Desconsiderou-se a proposta para o item 4, apresentada pela 

          



empresa B. V. Comércio e Representações Ltda, por estar em desacordo com o edital.  A 

Pregoeira observou a renegociação de preços e, após, deu por encerrada esta etapa. Foi 

oportunizado  os  benefícios  da  Lei  123,  os  quais  não  foram  utilizados  pelas  empresas 

beneficiadas.  O  critério  de  julgamento  para  a  classificação  foi  o  menor  preço  por  item 

lançado, bem como a conformidade das propostas com as especificações do Edital.  Ato 

contínuo,  os  envelopes  de  habilitação  das  empresas  classificadas  em  1º  lugar  foram 

abertos,  os documentos rubricados e examinados pelos presentes e após,  agrupados e 

numerados sequencialmente, foram integrados aos autos do processo. Após verificados, as 

empresas encontram-se habilitadas. Ato contínuo, a Pregoeira, tendo em vista os valores 

unitários  apresentados  pelas  empresas  participantes  estarem  dentro  dos  critérios  de 

aceitabilidade,  declarou  as  empresas  classificadas,  na  seguinte  forma:   Agrofel  Agro 

Comercial Ltda, para o item 2, no valor unitário de R$ 4.200,00; iem 6, no valor unitário de 

R$  16.500,00;  B.V.  Comércio  e  Representações  Ltda,  item  3,  no  valor  unitário  de  R$ 

4.650,00, item 5, no valor unitário de R$ 2.850,00, item 7, no valor unitário de R$ 14.550,00. 

Comercial Agrícola Capri Ltda, item 1, no valor unitário de R$ 10.450,00, item 4, no valor 

total  de  R$  10.050,00.  Os  representantes  presentes  abriram  mão  do  prazo  recursal. 

Concluídos os trabalhos, a Pregoeira determinou a publicação no quadro mural e no site 

www.serafinacorrea.rs.gov.br,  para  ciência dos interessados. O processo será enviado à 

autoridade superior com a sugestão de que seja homologado e adjudicado em favor das 

empresas classificadas acima.  Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e 

lavrada a presente Ata que, lida e aprovada,  será assinada pela Pregoeira e Equipe de 

Apoio. Os credenciados licitantes dispensaram as assinaturas na presente ata.

   

Jaqueline da Silva Zanini   Angelica do Carmo Facco
        Pregoeira Equipe de Apoio

André Jovani Bianchet
   Equipe de Apoio

          


