
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
DO EDITAL Nº 101-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28-2010.

Aos dez dias do mês de agosto 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 28-2010, de que trata o Edital nº 101-2010, Registro de Preços nº 18/2010, 
que  tem  por  objetivo  a  aquisição  de  mudas  de  árvores  ornamentais   e  grama,  para 
implementação de projeto de arborização e ornamentação dos espaços urbanos, Projeto 
Embeleze sua Cidade, conforme consta no item 1.0 objeto, previsto no Edital. Inicialmente, a 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento das seguintes empresas: Sr. 
Lauro  Cristiano  da  Silva,  CPF  nº  950.484.990-34,  credenciado  pela  empresa  M.P. 
Administradora Florestal, CNPJ nº 00.551.545/0001-96, Avenida Getúlio Vargas, 23, Ijuí-RS; 
(Produtor rural)  Alexandre Graciola,  CPF nº  417.556.000-97,  Vila Jacaré,  Encantado-RS; 
Senhora Edilene Iara Rotta,  RG nº 8040139571,  credenciada pela empresa Comércio e 
Representações RR Ltda, CNPJ nº 00.476.785/0001-73, Rua Otávio Rocha, 2060, Serafina 
Corrêa-RS; Senhor Vanderlei Capovilla, CPF nº 652.897.730/53, credenciado pela empresa 
Floricultura  Saara  Ltda,  CNPJ  nº  04.549.384/0001-57,  Rua  Fortaleza,  nº  167,  Bento 
Gonçalves-RS.  A empresa  Alex  Scalco,  CNPJ  nº  08.680.060/0001-04,  não  apresentou 
contrato autenticado ou requerimento de empresário de firma individual original para fins de 
autenticação pela Pregoeira relativo a fase de credenciamento. No interesse público, a fim 
de possibilitar a  participação da empresa Alex Scalco, a senhora Pregoeira comunicou aos 
presentes que procederá a abertura dos envelopes da referida empresa, com a finalidade de 
averiguar junto aos documentos cópia autenticada do contrato mencionado acima, sendo 
que,  na  oportunidade,  também  estava  sem  autenticação.   Ato  contínuo,  foi  dito  pela 
Pregoeira que esta empresa estaria impossibilitada de prosseguir no certame e, de imediato, 
foi procedida a devolução de seus envelopes.     A empresa Comércio e Representações RR 
Ltda apresentou declaração pelos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006, 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.  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.  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 declarado 
inabilitado  o  produtor  rural  Sr.  Alexandre  Graciola,   pela  não  apresentação  da  certidão 
negativa municipal (alínea a.2), e não autenticação de documentos(alínea a.1), do edital. Os 
documentos apresentados pela empresa Floricultura Saara Ltda estão de acordo com o 

          



requerido em edital. Ato continuo, foi procedida a abertura do envelope nº 02– documentos - 
da empresa classificada em 2º lugar para o item 14, Comércio e Representações RR Ltda, 
que, após análise, estão na conformidade do edital. Ato continuo, as empresas  Floricultura 
Saara  Ltda  e   Comércio  e  Representações  RR  Ltda  foram  declaradas  detentoras  dos 
preços, na conformidade do quadro anexo.   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.

ANEXO ATA DE SESSÃO PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 28-2010 – REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 18-2010.

Item Espécie Tamanho mínimo Valor registrado 1º classif. 2º classif. 3º classif.

1 PALMEIRA TIPO FENIX - Simples 50 cm total R$ 13,00 Saara MP -

2 PALMEIRA TIPO FENIX - Duplas 50 cm total R$ 27,00 Saara MP -

3 PALMEIRA TIPO FENIX - Triplas 50 cm total R$ 40,00 Saara MP -

4 PALMEIRA TIPO GERIVÁ 2,00 à 2,50 mts de 

tronco

R$ 137,00 Saara MP -

5 PALMEIRA TIPO Buritis 0,50m de tronco R$ 35,00 Saara MP -

6 PALMEIRA TIPO Buritis 0,75m de tronco R$ 55,00 Saara MP -

7 PALMEIRA TIPO Buritis 1,00m de tronco R$ 70,00 Saara MP -

8 PALMEIRA TIPO Buritis 1,50m de tronco R$ 120,00 Saara - -

10 ARBUSTO TIPO NANDINA Simples 0,30m total R$ 8,50 Saara - -

11 ARBUSTO TIPO NANDINA Dupla 0,40m total R$ 15,00 Saara - -

12 ARBUSTO TIPO NANDINA Tripla 0,50m total R$ 16,00 Saara - -

13 CANELA ORNAMENTAL 0,75 m total R$ 12,00 Saara MP -

14 GRAMA SEMPRE VERDE Em Leiva R$ 5,50 Repr.RR Saara -

          


