
ATA  DE  SESSÃO  PÚBLICA  DE  RECEBIMENTO,  ABERTURA  E  JULGAMENTO  DE 
PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS,  RELATIVOS  AO  EDITAL  Nº  140-2010,  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 33-2010.
Aos  dezoito  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  033-2010,  Edital  nº  140-2010,  que  tem por  objeto  o  registro  de  preços de para  futuras 
aquisições  de  materiais  elétricos  nas  especificações  constantes  no  edital.  Ato  contínuo,  a 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento dos representantes presentes: 
Sr.  Flávio  Giovani  Rodrigues,  RG  nº  1089227449,  credenciado  pela  empresa  Distribuidora 
Elétrica Alto Uruguai Ltda, CNPJ nº 06.042.252/0001-60; Sr. Marcolam Demiam de Moraes, RG 
nº 1075745073, credenciado  pela empresa Odete L.B.Bez, CNPJ nº 08248067/0001-51; Sr. 
Nelson João José de Vargas, RG nº 9005797155,  credenciado pela empresa Muriel Cristiano 
de Vargas, CNPJ nº 09.010.192/0001-91; Sr.  Jader Pereira de Oliveira, RG nº 3031694916, 
credenciado  pela  empresa  Distribuidora  Pelotense  de  Materiais  Elétricos  Ltda,  CNPJ  nº 
04.249.957/0001-27;  Sra.  Neuzi  Inácia  da  Luz,  CPF  nº884.850.050-15,  credenciada  pela 
empresa  Antunes  Comercial  Ltda,  CNPJ  nº  94.978.236/0001-40.   Encerrado  o  prazo  de 
credenciamento, foram rubricadas e conferidas por todos os presentes, nada tendo a constar. 
Todas  as  empresas  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. Foi comunicado pela Pregoeira que na minuta da proposta 
financeira que acompanhou o Edital não constou os itens 84 e 85, ou seja, passou do item 83 
para  o  item  86,  ocasionando  uma  diferença  de  itens  licitados,  sendo  que  tal  motivo  não 
atrapalhará o andamento dos trabalhos. Em ato contínuo, os envelopes contendo as propostas 
financeiras foram abertos, rubricadas e examinadas as propostas foram integradas ao processo 
da licitação. A sessão contou com a presença do Senhor Nilson de Moraes, responsável pelo 
Departamento  de  Compras  deste  Município,  a  fim  de  auxiliar  na  análise  das  propostas 
financeiras.  Também  foi  recomendado  às  empresas  para  que  seja  obedecido  o  prazo  de 
entrega  dos  produtos.  A Pregoeira  e  sua equipe  de  Apoio,  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.  O credenciado pela  empresa Distribuidora Pelotense solicitou  a 
desclassificação, sendo aceita pela Pregoeira,  para o item 72, justificando digitação errônea do 
preço constante na sua proposta financeira. 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. A Pregoeira desclassificou  a empresa Odete L.B. Bez, para o item 70, e, a empresa 
Distribuidora Pelotense de Materiais Elétricos Ltda, para o item 71, por apresentarem lance final 
acima  do  Termo  de  Referência.  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.  Os 
documentos  de  habilitação  apresentados  pelas  empresas  classificadas  foram  aceitos  pela 

          



Pregoeira e Equipe de Apoio.  Foi procedida a retificação de lance para o item 60, devido a erro 
de digitação no sistema do cadastro  da empresa,  sendo que o  último lance foi  dado pela 
empresa Odete  L.B. Bez, cadastro 309358, no valor unitário de R$ 150,00. Ato contínuo, foram 
consideradas detentoras dos preços as empresas Antunes Comercial Ltda, nos itens 4, 7, 10, 
13, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; Distribuidora Pelotense de Materiais 
Elétricos Ltda,  nos itens 12,  14,  15,  16,  17,  24,  25,  26,  69 e 88;  Distribuidora Elétrica Alto 
Uruguai Ltda, nos itens 1, 2, 6, 11, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 58, 
64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86, 87, 90 e 91; Muriel Cristiano de Vargas ME, nos itens 
3, 8, 9, 44, 45, 83 e 89; Odete L. B. Bez, nos itens 5, 18, 19, 23, 34, 35, 46, 59, 60, 61, 62, 63, 
68, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 85. 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

                                     

          


