
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DO 
EDITAL Nº 161-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036-2010.

Aos quinze dias do mês de dezembro de 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, 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 36-2010, de que trata o Edital nº 161-2010, que tem por objeto  a aquisição de 

equipamentos  agrícolas,  atendendo  ao  Contrato  de  Repasse  nº  0322692-74/2010,  do 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.  Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de 

Apoio receberam o credenciamento do Sr Jovani Rosolen, CPF nº 001.910.110-45, credenciado 

pela  empresa  Leonberg  Comércio  de  Equipamentos  Ltda,  CNPJ  nº  11.849.645/0001-10, 

Lajeado/RS;  e  o  Sr  Altair  Fabro,  CPF  nº  587.244.600-44,  credenciado  pela  empresa 

Dimáquinas Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ nº 02.464.226/0001-79, Nova Prata/RS; Sr. 

Leandro  Bussolotto,  CPF  nº  936.878.180-04,  credenciado  pela  empresa  BV  Comércio  e 

Representações  Ltda,  CNPJ  nº  01.087.128/0001-05,  Casca/RS;  e  o  Sr.  Eduardo  Weiler 

Schimitz, CPF nº 012.591.600-09, credenciado pela empresa Manjato Tratores Ltda, CNPJ nº 

00.492.308/0001-00,  Santo Augusto/RS. As empresas Leonberg Comércio de Equipamentos 

Ltda  e  Manjato  Tratores  Ltda  –  EPP  apresentaram  declaração  de  benefício  da  Lei 

Complementar 123, nos termos requeridos em edital. Abertos os trabalhos, às quatorze horas, 

os  envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  e  propostas  financeiras,  fechados, 

acompanhados da Declaração de Habilitação, foram recebidos e rubricados pelos presentes. 

Em ato contínuo, os envelopes contendo as propostas financeiras foram abertos, rubricadas e 

examinadas,  as  propostas,  foram integradas ao procedimento  licitatório.  A Pregoeira  e  sua 

equipe, desclassificaram a empresa BV Comércio e Representações Ltda, por não atender ao 

item 6.2 (não identificou a marca, nem o fabricante, e não apresentou folders). Ato contínuo, 

iniciou-se a fase de lances, lançando os preços iniciais expressos das empresas participantes, 

e, após, os lançados pelos credenciados. A Pregoeira observou a renegociação de preços e, 

após, deu por encerrada esta etapa, classificando em 1º lugar a empresa Dimáquinas Máquinas 

e Equipamentos Ltda, para o item 1, no valor de R$ 36.500,00, a empresa Manjato Tratores 

Ltda EPP,  para o item 2,  no valor  de R$ 11.450,00,  e a empresa  Leonberg Comércio de 

          



Equipamentos Ltda para o item 3, no valor de R$ 43.500,00. O critério de julgamento para a 

classificação foi o menor preço por item lançado, bem como a conformidade das propostas 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. As empresas encontram-se habilitadas. Ato contínuo, a Pregoeira, tendo em vista a 

classificação e habilitação, declarou vencedoras as seguintes empresas: Dimáquinas Máquinas 

e Equipamentos Ltda, para o item 1, no valor de R$ 36.500,00, Manjato Tratores Ltda EPP, para 

o item 2, no valor de R$ 11.450,00, e Leonberg Comércio de Equipamentos Ltda para o item 3, 

no  valor  de  R$  43,500,00.  Os  representantes  presentes  abriram mão  do  prazo  recursal  e 

dispensaram  a  assinatura  da  Ata.   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 classificadas 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. 

   
Jaqueline da Silva Zanini         Angélica do Carmo Facco              André Jovani Bianchet
          Pregoeira     Equipe de Apoio                           Equipe de Apoio

          


