
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS
DO EDITAL Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a fase de
credenciamento, a partir das oito horas e trinta minutos, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio,
designados pela Portaria nº 576/2019, de 18 de abril de 2019, incumbidos de abrir e processar a licitação
realizada na modalidade Pregão Presencial nº 056/2019, de que trata o Edital nº 155/2019, que tem por
objeto a  aquisição de equipamentos agrícolas, novos, conforme demais especificações constantes
na descrição do objeto,  para uso da secretaria  municipal  de agricultura,  pecuária e agronegócio,
em atendimento ao contrato de repasse OGU nº 865706/2018, proposta SICONV nº 030194/2018 –
programa de desenvolvimento  regional  e  territorial–  ministério  do desenvolvimento regional,  com
contrapartida  do  município. A  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio,  nos  termos  do  edital,  receberam  os
documentos para credenciamento e os envelopes de habilitação e proposta financeira das empresas:  1–
Daiana Vogel Zimmermann Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 15.823.600/0001-71, estabelecida na Est. São
Pedro, nº 137, Sala 01,  Bairro Morro São Pedro, na cidade de Bom Princípio/ RS, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) Celso Inacio Ludwig, inscrito(a) no CPF sob nº 561.543.210-15 ; 2– Cléia E K Thurow- ME,
inscrita no CNPJ sob nº 16.776.642/0001-72, estabelecida na Estrada  RS 350, Km 32,  Bairro Picada
Grande, na cidade de Dom Feliciano/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Alexandre Oliveira Barum,
inscrito(a) no CPF sob nº 428.810.480-72;   3– Francis Ricardo Atuati  Eireli,  inscrita no CNPJ sob nº
32.673.663/0001-63, estabelecida na Rua José Schmidt, nº 1585, Sala C, na cidade de São Martinho/ RS,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adelino José Atuati, inscrito(a) no CPF sob nº 285.205.800-68;   4–
Feldermann Industria e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 24.379.972/0001-05, estabelecida na
Rod. SC 443, nº 998,  Bairro Presidente Vargas, na cidade de Içara/ SC, neste ato representada pelo(a) Sr.
(a) Felipe Mariano Sepulveda, inscrito(a) no CPF sob nº 359.455.858-40; 5– RK Indústria de Implementos
Agrícolas Eireli EPP,  inscrita no CNPJ sob nº 05.043.720/0001-58, estabelecida na Localidade de Santa
Augusta, 2º Distrito, na cidade de São Lourenço do Sul / RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Vinicius
Alalan de Carvalho, inscrito(a) no CPF sob nº 016.284.950-81;  6– Delmar Kissmann ME, inscrita no CNPJ
sob nº 91.033.814/0001-35, estabelecida na Rod. RS 324, Km 02, na cidade de Três Palmeiras/ RS, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) Felipe Kissmann, inscrito(a)  no CPF sob nº 035.731.220-19;  7– Freitas
Comercial Agrícola Eireli EPP,  inscrita no CNPJ sob nº 27.883.350/0001-08, estabelecida na Rua João
Batista de Mello, nº 960, Sala 03, Bairro Centro, na cidade de Sério/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.
(a)  Sidinei  Moisés  de  Freitas,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº  882.072.000-06;  8–  Sol  a  Sol  Comércio  e
Representações  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  90.271.925/0001-60,  estabelecida  na  Rua  Dr.  João
Sebastiany, nº 454, Bairro Centro, na cidade de Cerro Largo/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Vanderlei Frantz, inscrito(a) no CPF sob nº 015.390.060-18;  9– Comercial Agrícola Manjabosco Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 87.346.185/0001-79, estabelecida na Av. Santa Rosa, nº 401, Bairro Centro, na
cidade de Três de Maio/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Luiz Augusto Manjabosco, inscrito(a) no
CPF sob nº 201.005.820-87; 10– Edenei José Meneghini Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 17.354.881/0001-
41, estabelecida na Rua Ipiranga, nº 1745, Bairro Planalto, na cidade de Serafina Corrêa/ RS, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) Edenei José Meneghini, inscrito(a) no CPF sob nº 953.045.250-00 e 11– Algor
Metalúrgica Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.138.457/0001-95, estabelecida na Av. Amadeu Augusto
Paradinha, nº 11, Berçário Industrial, na cidade de Nova Prata/ RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Claudir Leonir Raimanuna, inscrito(a) no CPF sob nº 001.869.550-73. Todas as empresas declararam ser
beneficiárias da LC/123. Os documentos de credenciamento das empresas foram analisados e repassados
aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados. Durante a fase de credenciamento, não
houve manifestações dos licitantes. A Pregoeira repassou as informações necessárias ao bom andamento
do certame. Ato contínuo, os envelopes contendo as propostas financeiras foram abertos, as propostas
rubricadas  e  examinadas  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes  presentes.  Verificou-se  a
inconformidade da proposta da empresa Cléia E K Thurow- ME, pois a mesma não apresentou proposta
assinada conforme exigido no edital, portanto a empresa foi desclassificada. Verificou-se também que a
empresa  Francis  Ricardo  Atuati  Eireli  apresentou  duas  propostas  para  o  item  04,  sendo  o  item
desclassificado, e ainda, o representante da empresa solicitou desclassificação do item 05, pois foi feita a
cotação erroneamente. A empresa Freitas Comercial Agrícola Eireli EPP também solicitou desclassificação
do item 02 da sua proposta, pois a mesma apresenta cotação errada. Na sequência, os valores cotados
foram lançados no sistema e após, as propostas foram integradas ao processo. Os representantes das
empresas Cléia E K Thurow- ME, RK Indústria de Implementos Agrícolas Eireli EPP e Feldermann Indústria
e Comércio Ltda, solicitaram para retirar-se da sessão às 11h30min, assim abrindo mão de assinatura em



ata e de intenção em interpor recurso.  No mesmo horário a Pregoeira determinou que a sessão fosse
pausada, com retorno às 13h30min. Iniciada a rodada de lances e posterior ao não interesse em novos
lances, deu-se encerrada esta etapa. O critério de julgamento para a classificação foi o menor preço unitário
por item, bem como a conformidade das propostas, com as especificações do Edital. As empresas Freitas
Comercial Agrícola Eireli EPP , Edenei José Meneghini Eireli e Daiana Vogel Zimmermann Eireli solicitaram
para retirar-se da sessão às 14h,  assim abrindo mão de assinatura em ata e de intenção em interpor
recurso. Ato contínuo, os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas foram abertos e
os documentos rubricados e examinados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Em análise
aos documentos de habilitação, percebeu-se que a empresa Francis Ricardo Atuati Eireli não apresentou o
documento solicitado no subitem 8.2.1 alínea “b”, sendo assim inabilitada. A empresa Delmar Kissmann ME
solicitou para retirar-se da sessão às 14h25min,  abrindo mão de assinatura em ata  e  de intenção em
interpor  recurso.  Tendo  em  vista  a  classificação  e  habilitação,  a  Pregoeira  declarou  vencedoras  as
empresas  conforme Classificação  Final  dos  Itens.  Intimados,  os  licitantes  presentes  não  manifestaram
intenção de interpor recurso. O processo será encaminhado à autoridade superior para homologação e
adjudicação. Desde já, os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados. Concluídos os trabalhos e
nada mais  requerido nem a tratar,  a  sessão foi  encerrada e lavrada a Ata que,  lida e aprovada,  será
assinada pelos presentes.
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Francis Ricardo Atuati Eireli Sol a Sol Comércio e Representações Ltda

Comercial Agrícola Manjabosco Ltda Algor Metalúrgica Ltda EPP


