
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 
DOCUMENTOS, RELATIVOS AO EDITAL Nº 120-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32-2010.
Aos sete dias do mês de outubro 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 
oito 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 
032-2010, Edital nº 120-2010, que tem por objeto o registro de preços de recapagem de pneus 
para a manutenção da frota municipal, nas especificações constantes no edital. Ato contínuo, a 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento dos representantes presentes: 
Sr. José Ludimar Sperling, RG nº 1014990756, credenciado pela empresa Recapagem Fontana 
Espumoso  Ltda,  CNPJ  nº  08.337.269/0001-70;  Sr.  Vadis  Antônio  da  Silva  Grando,  RG  nº 
3035898349, credenciado  pela empresa Grando Pneus Ltda, CNPJ nº 03.562.696/000138; Sr. 
Germano  Antônio  Dendena,  RG  nº  1019379344,  credenciado  pela  empresa  Rede  Pneu 
Renovadora de Pneus Ltda, CNPJ nº 87.550.315/0001-90; Sr. Nery José da Rosa Pereira, RG 
nº 6011468169,  credenciado pela empresa Pereira Pneus Ltda, CNPJ nº 94.418.050/0001-37; 
Sr. Janei Moccelin,  RG nº 6010151121, credenciado pela empresa F. Vachileski & Cia Ltda, 
CNPJ  nº  93.388.031/0001-42;  credenciado  Sr.  Vanderlei  Tibola  Kurtz,  RG  nº  5017630913, 
credenciado pela empresa Bellenzier Pneus Ltda, CNPJ nº 73.730.129/0001-29. Encerrado o 
prazo de credenciamento, foram rubricadas e conferências por todos os presentes, nada tendo 
a  constar.  As  empresas  Pereira  Pneus  Ltda,  Grando  Pneus  Ltda  e  Recapagem  Fontana 
Espumoso  Ltda,  manifestaram-se  pelos  benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123-2006, 
apresentando a declaração requerida no item 4.1 e sub-item 4.1.1,  do Edital.    Abertos os 
trabalhos às nove horas, os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas 
financeiras,  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. A Pregoeira e sua equipe, tendo considerado possível de examinar as 
propostas financeiras, deu início a fase de lances, lançando os preços iniciais expressos de 
todos  os  participantes.   Ato  contínuo,  foram  realizados  os  lances  pelos  participantes 
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 da proposta com as especificações do Edital. Ato continuo, os envelopes 
de  habilitação  das  empresas  classificadas  em  1º  lugar  foram  abertos,  os  documentos 
rubricados e examinados pelos presentes e após, agrupados  e numerados , foram integrados 
aos autos  do processo.  Na sequência, após análise de toda a documentação, a  empresa 
classificada  em  1º  lugar,  para  os  itens  1  e  3,  Recapagem  Fontana  Espumoso  Ltda  está 
inabilitada por  não apresentar  Licença de Operação,  expedida por  órgão competente,  para 
atividade de recondicionamento de pneus, (Resolução CONSEMA, nº 102/2005, código 1840), 
(item 8.2.9 do edital), tendo apresentado Declaração de Isenção de Licenciamento Ambiental nº 
713/2010, cuja atividade é comércio de pneumáticos e câmara de ar, emitida pelo Município de 
Espumoso-SMAMA. Ato contínuo, renegociados os preços com as empresas classificadas em 
2º lugar para esses itens, tendo a empresa F. Vachileski & Cia Ltda, lançado R$ 560,00, para o 
item 1; e, para o item 3, a empresa Grando Pneus Ltda, lançado R$ 630,00. Ato contínuo, após 
análise, foram verificados os documentos de habilitação apresentados pelas demais empresas 
classificadas, aceitos pela Comissão de Licitação. Todos os documentos foram analisados e 

          



rubricados pelos presentes. Foi oportunizado às empresas beneficiadas da Lei 123-2006, sendo 
que, na oportunidade, não se manifestaram no interesse. Foi procedida a retificação de lances 
para o item 2, devido a erro de digitação no sistema do cadastro da empresa, sendo que o 
último  lance  foi  dado  pela  empresa  Rede  Pneus  Ltda,  cadastro  745.  Ato  contínuo,  foram 
consideradas detentoras dos preços as empresas F. Vachileski & Cia Ltda pra os itens 1, R$ 
560,00; item 5, R$ 320,00; item 10, R$ 273,00; item 11, R$ 790,00; item 12, R$ 515,00; Item 13, 
R$ 318,00; item 15, R$ 195,00. Rede Pneus Ltda, item 2, R$ 495,00; item 4, R$ 870,00; item 6, 
R$ 257,00; item 7, R$ 135,00; item 14, R$ 165,00; Grando Pneus Ltda, item, 3, R$ 630,00; item 
9, R$ 619,00. Bellenzier Pneus Ltda, item 8, R$ 1.650,00.  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 da(s) empresa(s)  considerada(s) detentoras do preço.  Nada mais requerido nem a tratar, 
a  sessão  foi  encerrada  e  lavrada  a  presente  Ata  que,  lida  e  aprovada,  vai  assinada  pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio. Dispensaram as assinaturas os representares credenciados. 

Jaqueline da Silva Zanini Angélica do Carmo Facco

              Pregoeira            Membro da Equipe de Apoio  

     André Jovani Bianchet

Membro da Equipe de Apoio

                                     

          


