
 

 

           

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOSTAS E 

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

Aos vinte 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, Angélica do 

Carmo Facco, e sua Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº 584, de 17 de agosto de 

2010, incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na modalidade de 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 receberam os credenciamentos das empresas Tec Italy Comércio, Importação e 

Exportação Ltda, CNPJ nº 07.023.429/0001-43, representada pelo Sr. Ariberto Sabadin, CPF 

nº 484.445.299-15; Moto Refrigeração Bordignon Ltda, CNPJ nº 89.108.484/0001-09, 

representada pelo Sr. Vagner Puerari Tamanini, CPF nº 816.146.590-87; Sérgio Provin, 

CNPJ nº 03.607.889/0001-68, representada pelo Sr. Sr. Vagner Puerari Tamanini, CPF nº 

816.146.590-87; T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 

nº 10.696.932/0001-74, representada pelo Sr. Sr. Vagner Puerari Tamanini, CPF nº 

816.146.590-87; Cirúrgica Erechim Ltda, CNPJ nº 04.532.342/0001-03, representada pelo 

Sr. João Paulo Chies de Carvalho, CPF nº 954.394.200-53;       Dimaci Material Cirúrgico 

Ltda, CNPJ nº 90.251.109/0001-94; Adovandro Luiz Fraporti, CNPJ nº 07.554.943/0001-05, 

representada pela Srª Andréia Lorenzi, CPF nº 011.284.800-18; Dimaster Comércio de 

Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, representada pelo Sr. Carlos 

Alberto Farina, CPF nº 819.976.980-72; Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 

Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, representada pelo Sr. André Luiz Barella, CPF nº 

976.210.800-00; as empresas Cappelli & Fabonatto Ltda, CNPJ nº 09.520.742/0001-12, e 

Dimaci Material Cirúrgico Ltda, CNPJ nº 90.251.109/0001-94, não se fizeram representar. A 

Pregoeira aceitou o credenciamento do Senhor Vagner Puerari Tamanini, justificando que a 

mesmo credenciado representa três empresas de ramos diferentes, uma para equipamento 

hospitalar, outra para gerador e outra para climatizador.  Encerrado o prazo de 

credenciamento, foram procedidas as devidas conferências. Abertos os trabalhos, às 

quatorze horas, os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta financeira, 

fechados, acompanhados da Declaração de Habilitação,  foram recebidos e rubricados por 

todos os presentes. Em ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas 

financeiras, que rubricadas e examinadas, foram integradas ao processo e, os preços, 

lançados no sistema de licitação. 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 da proposta 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.  Quanto às 



 

 

           

empresas: Dimaci Material Cirúrgico Ltda foi inabilitada para o item 06 (Boas Práticas 

vencida); Centermedi Comércio de produtos Hospitalares Ltda para os itens 06 e 11(acima 

do termo de referência); Dimaster Comércio de produtos Hospitalares Ltda para os itens 06 

e 11 (acima do termo de referência); Tec italy Comércio, Importação e Exportação Ltda 

inabilitada por não atender ao Edital no item 8.2.10 (certidão com emissão em 03 de março 

de 2010). Não houve cotação para o item 16 e para os itens 06 e 11 não houve empresas 

habilitadas. A Pregoeira contou com o auxílio do Dr. Everaldo Manoel Tonatto, CRM nº 

21311, para a análise do item 01-aparelho de ultra som digital, onde o mesmo atestou que o 

item está dentro do solicitado no Edital, inclusive com o Registro do Ministério da Saúde, sob 

o Nº 10297490035, com vencimento em 13/04/2014.  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: 

Adovandro Luiz Fraporti para o item 02, no valo 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; Centermedi Com.de Produtos Hospitalares Ltda, para o item 14, no 

valor unitário de R$ 0,069; e item 15, no valor unitário de R$ 0,84; Cirúrgica Erechim Ltda, 

para o item 01, no valor unitário de R$ 73.000,00; Dimaci Material Cirúrgico Ltda, para o item 

07, no valor unitário de R$ 0,07; item 08, no valor unitário de R$ 0,10; item 12, no valor 

unitário de R$ 0,06; e item 13, no valor unitário de R$ 0,10; Dimaster Com.de Produtos 

Hospitalares Ltda, para o item 09, no valor unitário de R$ 1,879; e item 10, no valor unitário 

de R$ 0,029. 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. 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.    

 


