
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 080/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020

Aos vinte e cinco 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 032/2020, de que trata o Edital nº 080/2020, que tem por objeto a aquisição
de equipamentos agrícolas novos, a serem utilizados pela Escola Municipal Agrícola.
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 – 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, Centro, na cidade de Cerro Largo, RS,
neste ato sem representante presente em sessão.  Os envelopes foram protocolados no
Departamento de Licitações sob nº 1551 em 18 de setembro de 2020;  2 – Edenei José
Meneghini  Eireli,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  17.354.881/0001-41,  estabelecida  na  Rua
Ipiranga,  nº 651,  Sala 01,  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;  3 – Freitas Comercial Agrícola Eireli,  inscrita no CNPJ sob nº 27.883.350/0001-08,
estabelecida na Rua João Batista de Mello, nº 960, Sala 03,  Centro, na cidade de Sério/
RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Elton Roque Pontin, inscrito(a) no CPF sob nº
487.691.340-49; 4 – Manjato Tratores Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.492.308/0001-00,
estabelecida na Av.  do Comércio,  nº 1496,  na cidade de Santo Augusto,  RS, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) Eduardo Weiler Schmitz, inscrito(a) no CPF sob nº 012.591.600-
09 e 5 – Daiana Vogel Zimmermann Eireli,  inscrita no CNPJ sob nº 15.823.601/0001-71,
estabelecida na Rodovia ERS 122, KM 15.6, nº 16805, Bairro Rio Branco na cidade de São
Sebastião do Caí, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Celso Inácio Ludwig, inscrito(a)
no CPF sob nº 561.543.210-15.  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. Na
sequência,  os  valores  cotados  foram lançados  no  sistema e  após,  as  propostas  foram
integradas ao processo. Iniciada a rodada de lances, e posterior ao não interesse em novos
lances, deu-se encerrada esta etapa, conforme relatório. O critério de julgamento para a
classificação foi o menor preço por item, bem como a conformidade da proposta, com as
especificações  do  Edital.  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  Edenei  José  Meneghini  Eireli  não  apresentou
documentos válidos  solicitados no item 8.2.1,  alíneas “b”  e “f”,  porém como trata-se de
documentos de Regularidade Fiscal, a empresa pode reapresentar novo documento válido
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no prazo de cinco dias úteis,  conforme subitem 8.3 do referido edital.  Tendo em vista a
classificação  e  habilitação,  a  Pregoeira  declarou  vencedoras  as  empresas  conforme
Classificação Final. Intimados, os licitantes presentes não manifestaram intenção de interpor
recurso.  Após o  recebimento  de documentação válida,  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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