
 

 

           

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOSTAS E 

DOCUMENTOS – EDITAL Nº 106-2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30-2010. 

Aos vinte e sete 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 quatorze horas, em sessão pública, a Pregoeira, Angélica do Carmo Facco, e 

sua Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº 584, de 17 de agosto de 2010, incumbidos 

de verificar OCORRÊNCIA relativa ao Pregão Presencial nº 30/2010, de que trata o Edital nº 

106/2010, que tem por objeto a aquisição de produtos eletrodomésticos, linha de 

climatização, equipamentos hospitalares e medicamentos, em atendimento ao processo de 

repasse 2954-2000/10-3 – Recursos para o Enfrentamento dos Desastres Ambientais/RS. 

Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, registram que foi recebido na Prefeitura 

Municipal em 19 de agosto de 2010, via correio, SEDEX nº SK 44378811 BR, da empresa 

PRODIET FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 81.887.838/0001-40, Curitiba/PR, um envelope 

contendo documentação para a participação do Pregão Presencial nº 30/2010, registram 

também que tal envelope, por motivos que serão apurados posteriormente, foi entregue ao 

Departamento de Licitação no dia 23 de agosto de 2010, posterior a sessão pública de 

recebimento de envelopes de propostas e documentos, realizada em 20 de agosto de 2010. 

A Pregoeira contatou com a empresa Prodiet, solicitando que fizessem uma declaração 

informando em quais itens haviam enviado propostas, visto o Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, estar com a atividade econômica principal como, 46.44-3-01 – Comércio atacadista 

de medicamentos e drogas de uso humano, a empresa enviou ofício datado de 26 de agosto 

de 2010, ressaltando que cotaram somente os itens na categoria de medicamentos, 

documento em anexo. Diante do ocorrido, a Pregoeira e Equipe de Apoio, salientam que as 

Licitações tem por princípios básicos: legalidade, publicidade, igualdade, impessoalidade, 

moralidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 

objetivo e eficiência, baseado nas Leis Federais 8666/1993 e 10520/2002, encaminha o 

processo a autoridade superior com a sugestão que sejam revogados os itens 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, referentes aos medicamentos, em face ao Interesse 

Público/Fato Superveniente. Ato contínuo, a Pregoeira e Equipe de Apoio declaram 

vencedoras as empresas Adovandro Luiz Fraporti para o item 02, no valor unitário de R$ 

2.760,00; item 03, no valor unitário de R$ 1.090,00; item 04, no valor unitário de R$ 

1.260,00; e item 05, no valor unitário de R$ 1.400,00; e Cirúrgica Erechim Ltda, para o item 

01, no valor unitário de R$ 73.000,00. 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 vencedoras 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.    


