
ATA DE  SESSÃO  DE  RECEBIMENTO,  ABERTURA DE  PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS  DO 
EDITAL Nº 094-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26-2010.

Aos vinte e dois 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 26-2010, de que trata o Edital  
nº 94-2010, que tem por a aquisição de servidor de informática e demais equipamentos, conforme 
consta  no  item  1.0  objeto,  previsto  no  Edital.  Inicialmente,  a  Pregoeira  e  sua  Equipe  de  Apoio 
receberam  o  credenciamento  das  seguintes  empresas:  Dotserv  Informática  Ltda  ME,  CNPJ  nº 
09.172.509/0001-96, Rua Borges de Medeiros, 553, sala B, centro, Caxias do Sul/RS, cep 95020-310, 
credenciado a Srª Zeloni Maria dos Santos Bevilaqua, RG 7003705857; A&T Informática Ltda, CNPJ 
nº 03.974.663/0001-03, Rua Paraná, 74/01, Erechim/RS, cep 99700.000, credenciado o Sr. Vagner 
Puerari  Tamanini,  RG 7082841458; Perfil  Computacional Ltda,  CNPJ nº 02.543.216/0001-09,  Rua 
Barão do Rio Branco, 459, Farroupilha/RS, cep 95180.000, credenciado o Sr. Rodrigo Alves Soares,  
RG 6038740095; Alexandre Joel Baldo ME, CNPJ nº 95.141.255/0001-80,  Rua Vitorino Monteiro, 
412, Bairro Aparecida, Casca/RS, cep 99260.000, credenciado o Sr. Alexandre Joel Baldo. Registra-
se a presença do Sr. Roni Cardoso da Rosa, RG 1047084965, representante da empresa Superluc 
Informática Ltda, atual contratada do Município como prestadora de serviços de informática, através 
do Contrato Administrativo nº 003/2010. Encerrado o prazo de credenciamento, foram procedidas as 
devidas conferências, o que nesta sessão auxiliará a Pregoeira frente a análise técnica das propostas 
apresentadas. As empresas Alexandre Joel Baldo ME, A&T Informática Ltda e Dotserv Informática 
Ltda,  se utilizarão dos benefícios da Lei  Complementar  nº  123-2006, apresentando a declaração 
requerida no item 4.1, alínea “a” do Edital.   Abertos os trabalhos, às quatorze horas, os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e propostas, 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. Ato contínuo,  as propostas foram analisadas pela Pregoeira, 
Equipe de Apoio, contando com a análise técnica do  Senhor Roni Cardoso da Rosa. A Pregoeira, no 
resguardo  do  interesse  público,  em  observância  a  proposta  apresentada  pela  empresa  Perfil 
Computacional Ltda, foi dito pelo representante Sr. Rodrigo  Alves Soares, que os produtos atenderão 
todas as especificações dos objetos, assim como reafirmou as garantias dos produtos exigidos no 
edital. Foi iniciada 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. 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,  conforme 
demonstrado em quadro anexo.  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.  Na seqüência, foi declarada 
vencedora a empresa Perfil Computacional Ltda para o item 1, no valor de R$ 14.200,00 e item 2, no 
valor de R$ 3.130,00; A empresa Alexandre José Baldo, para o item 3, no valor de R$ 3.000,00; Não 
houve  manifestação  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 consideradas vencedoras deste certame licitatório. Nada mais requerido nem a tratar foi 
lavrada  a  presente  Ata  que,  lida  e  aprovada,  vai  assinada pela  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio  e  
representantes presentes.

          


