
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS  DO  EDITAL  Nº  079/2020,  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  031/2020,
REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil  e vinte, 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 619, de 21 de maio
de  2020,  incumbidos  de  abrir  e  processar  a  licitação  realizada  na  modalidade  Pregão
Presencial nº 031/2020, de que trata o Edital nº 079/2020, que tem por objeto o Registro de
Preços  para  aquisição  de  materiais  de expediente a serem utilizados,  quando deles o
Município necessitar. 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  –  Helpfix  Atacado  de  Papelaria  Ltda  -  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
20.992.564/0001-65, estabelecida na Rua Atilio Schmitt Sobrinho, nº 149, Sala 01, Bairro
Coroados,  na  cidade  de  Nova  Prata,  RS,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Daniel
Carissimi, inscrito(a) no CPF sob nº 013.872.570-56; 2 – N. T. Luize - EPP, inscrita no CNPJ
sob nº 93.577.427/0001-38, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, nº 570, Bairro Centro,
na cidade de São Sebastião do Caí, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)  Astor Staudt,
inscrito(a) no CPF sob nº 550.451.700-15;  3 – Mega Papelaria e Esportes Eireli - ME,
inscrita no CNPJ sob nº 24.738.613/0001-99, estabelecida na Rua Santos Pinto, nº 44, Sala
101, Centro, na cidade de Roca Sales, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Nelson
Coferre,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº  417.591.170-72;  4  –  Milrau  Comércio  de  Artigos
Pedagógicos  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  02.459.406/0001-62,  estabelecida  na  Est.
Octavio  Frasca,  nº  695,  Bairro  Belém Velho,  na cidade de Porto  Alegre,  RS,  neste  ato
representada pelo(a) Sr.(a) Fernando Rauber, inscrito(a) no CPF sob nº 748.323.360-53; 5 –
Alexandre Joel Baldo - ME, inscrita no CNPJ sob nº 95.141.255/0001-80, estabelecida na
Av.  Pedro  Caletti,  nº  218,  Bairro  Stefano  Powala,  na  cidade  de  Casca,  RS,  neste  ato
representada pelo(a) Sr.(a)  Alexandre Joel Baldo, inscrito(a) no CPF sob nº 609.072.820-
91; 6 – Martins & Nascimento Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 20.058.175/0001-
67, estabelecida na Av. Miguel Soccol, nº 3340,  Centro, na cidade de Serafina Corrêa, RS,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Jéssica Martins da Silva, inscrito(a) no CPF sob nº
024.864.810-10; 7 – T. dos Santos Morais ME, inscrita no CNPJ sob nº 35.449.721/0001-
68, estabelecida na Rua do Quinze, nº 17, Centro, na cidade de Vila Maria, RS, neste ato
representada  pelo(a)  Sr.(a)  Tomás  dos  Santos  Morais,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº
835.073.370-53 e  8 – Paschoal  Comércio de Produtos e  Serviços LTDA,  inscrita  no
CNPJ sob nº 37.076.968/0001-01, estabelecida Linha Santa Fé Alta, s/nº, Bairro Interior, na
cidade de Itapiranga, SC, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Sandro Paschoal Rohor,
inscrito(a) no CPF sob nº 945.376.660-72.  Todas empresas declaram ser beneficiárias da
LC123/2006.  Os  documentos  de  credenciamento  das  empresas  foram  analisados  e
repassados  aos  presentes  para  rubricar,  juntamente  com  os  envelopes  lacrados.  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. A empresa
Mega Papelaria e Esportes Eireli - ME verificou que na sua proposta os itens estavam com
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cotação errada, solicitando assim a desclassificação de sua proposta. Ausentando-se da
sessão as 09h e 30min.  Na sequência, os valores cotados foram lançados no sistema e
após, as propostas foram integradas ao processo. A sessão foi suspensa às 11h45min para
o horário de almoço, retornando às 13h e 30min. Iniciada a rodada de lances, e posterior ao
não  interesse  em  novos  lances,  deu-se  encerrada  esta  etapa,  conforme  relatório.  Os
representantes  das  empresas  Alexandre  Joel Baldo  -  ME   e   Martins  &  Nascimento
Informática Ltda não retornaram, abrindo mão da assinatura da ata e decaindo o direito da
manifestação de intenção de recurso. O critério de julgamento para a classificação foi o
menor preço por item, bem como a conformidade da proposta, com as especificações do
Edital. O item 41 restou fracassado. Ato contínuo, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das empresas detentoras das propostas mais vantajosas foram abertos e os
documentos  rubricados  e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes
presentes. Verificou-se que a empresa Paschoal Comércio de Produtos e Serviços LTDA
apresentou todas as declarações exigidas no item 8.2.2 do edital  sem assinatura, sendo
assim a empresa declarada  inabilitada.   Às 14h e 45 min  o representante da empresa
Paschoal Comércio de Produtos e Serviços LTDA solicitou para retirar-se da sessão abrindo
mão da assinatura da ata e decaindo o direito da manifestação de intenção de recurso.
Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedoras as empresas
conforme tabela  de 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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