
ATA  DE  SESSÃO  PÚBLICA  DE  RECEBIMENTO,  ABERTURA  E  JULGAMENTO  DE 
PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS,  RELATIVOS  AO  EDITAL  Nº  158-2010,  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 34-2010.
Ao primeiro  dia  do mês de  dezembro  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  034-2010,  Edital  nº  158-2010,  que  tem por  objeto  o  registro  de  preços de para  futuras 
aquisições  de  óleo  lubrificantes  nas  especificações  constantes  no  edital.  Ato  contínuo,  a 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento dos representantes presentes: 
Sr. Luciano de Castilhos, RG nº 1064008293, credenciado pela empresa Rovana Lubrificantes e 
Equipamentos  Ltda,  CNPJ  nº  90.266.297/0001-24;  Sr.  Fernando  Fraga  Galiberti,  RG  nº 
9071543392,  credenciado  pela empresa Comercial Buffon Combustíveis e Transporte Ltda, 
CNPJ nº 93.489.243/0002-05; Sr. Arnaldo Luiz Pacassa, RG nº 7012203902,  credenciado pela 
empresa  Pacassa  &  Cia  Ltda,  CNPJ  nº  90.399.312/0001-02.   Encerrado  o  prazo  de 
credenciamento, foram rubricadas e conferidas por todos os presentes, nada tendo a constar. A 
empresa  Rovana  Lubrificantes  e  Equipamentos  Ltda  apresentou  nos  termos  do  edital 
declaração pelos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006.   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 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.  A Pregoeira observou a 
renegociação de preços e, após, deu por encerrada esta etapa, oportunizando  os benefícios da 
Lei  Complementar  nº123,  aos  itens  6,  8,  9,  11  e  12  à  empresa  Rovana  Lubrificantes  e 
Equipamentos Ltda.  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. Após análise a Pregoeira com o apoio de sua equipe 
inabilitou a empresa Rovana Lubrificantes e Equipamentos Ltda por apresentar o documento 
item 8.2.10 em desacordo com o edital e não apresentar documento exigido no item 8.2.11. Os 
documentos de habilitação apresentados pelas demais empresas classificadas foram aceitos 
pela Pregoeira e Equipe de Apoio.  Ato contínuo, renegociados os preços com as empresas 
classificadas em 2º lugar. Os preços declarados registrados foram: item 1, R$ 115,63; 4, R$ 
132,00; 5, R$ 5,65; 6, R$ 109,00; 7, R$ 140,00; 8, R$ 112,00, 10, R$ 168,00; 11, R$ 152,00; 12, 
R$ 135,00,  empresa  Comercial Buffon Combustíveis e Transporte Ltda; e item 2, R$ 132,00, 3, 
R$ 167,19,  empresa Pacassa & Cia Ltda.  Desclassificados os itens 9 e  13 por  apresentar 
preços acima do Termo de Referência. Ato contínuo,  o  credenciado  pela  empresa  Rovana 
Lubrificantes e Equipamentos Ltda, Sr. Luciano de Castilhos, manifestou-se pelo prazo recursal, 
justificando quanto a validade do documento exigido no item 8.2.10, validade 60 dias, e quanto 
ao item 8.2.11, justificando MP 16 de 18 de junho de 2009, (Diário Oficial da União, de 19 de 
junho de 2009, retificado pelo DOU, de 31 de agosto de 2009, não contempla distribuidor de 

          



óleo  lubrificante).  No  uso  da  palavra,  na  manifestação  recursal,  o  Senhor  Fernando  Fraga 
Galiberti,  credenciado  pela  empresa  Comercial  Buffon  Combustíveis  e  Transporte  Ltda, 
manifestou-se quanto a  falta do documento exigido no item 8.2.11 -Certificado junto a ANP e, 
quanto ao item 8.2.10, possui data de emissão com 20 de outubro de 2010, sendo que o edital 
é solicitado  prazo não superior a 30 dias da data designada para apresentação do documento, 
pela empresa Rovana Lubrificantes e Equipamentos Ltda. No uso da palavra, na manifestação 
recursal,  o  Senhor  Arnaldo  Luiz  Pacassa  credenciado  pela  empresa  Pacassa  &  Cia  Ltda, 
manifestou-se quanto a falta do documento exigido no item 8.2.11 -Certificado junto a ANP e, 
quanto ao item 8.2.10, possui data de emissão com 20 de outubro de 2010, sendo que o edital 
é  solicitado  com  prazo  não  superior  a  30  dias  da  data  designada  para  apresentação  do 
documento, pela empresa Rovana Lubrificantes e Equipamentos Ltda. 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, vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
demais presentes,  ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados. 
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