
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS  DO  EDITAL  Nº  006/2021,  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  004/2021,

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Aos onze dias  do mês de fevereiro  de dois  mil  e  vinte  e um,  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 1042, de 18 de

novembro de 2020,  incumbidos de abrir  e processar a licitação realizada na modalidade

Pregão Presencial nº 004/2021, de que trata o Edital  nº 006/2021,  que tem por objeto o

Registro de Preços de brinquedos para parque infantil,  a serem adquiridos 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  –  J.P  Cavedon  Soares,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  10.925.677/0001-94,

estabelecida na Av. Teresópolis, nº 2958, Loja 308, Bairro Teresópolis, na cidade de Porto

Alegre/  RS,  neste  ato  sem  representante  presente  em  sessão.  Os  documentos  de

credenciamento e envelopes foram protocolados no Departamento de Licitações, sob o nº

220, em 11 de fevereiro de 2021;2 – MG Comercial Eireli- ME, inscrita no CNPJ sob nº

18.108.624/0001-92, estabelecida na Rua Feliciano Bortolini, nº 1640, Sala 7-21- Andar 1,

Bairro Barra do Rio Cerro, na cidade de Jaraguá do Sul/ SC, neste ato sem representante

presente em sessão. Os documentos de credenciamento e envelopes foram protocolados

no Departamento de Licitações, sob o nº 208, em 09 de fevereiro de 2021;3 – Kalbrink-

Materiais e Equipamentos Educativos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.760.614/0001-

95, estabelecida na Rua Alemanha, nº 76, Centro, na cidade de Erechim/ RS,  neste ato

representada pelo(a) Sr.(a) Volnei Pedro Kalinovski, inscrito(a) no CPF sob nº 706.489.050-

04;  4  –  MSC  Playground  LTDA-  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  11.122.005/0001-03,

estabelecida na Rua Ponte Pensil,  s/nº,  Centro,  na cidade de Schroeder/SC,  neste ato

representada pelo(a) Sr.(a) Camilo Antônio Lorenzet, inscrito(a) no CPF sob nº 343.981.800-

44;  5  –  Multiarte  Ind.  e  Com.  De  Brinquedos  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

08.389.121/0001-89,  estabelecida  na  Rua  Elpídio  Magrim,  nº  521,  Distrito  Industrial,  na

cidade  de  Gaurama/RS,   neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Adelmar  Antonio

Hollerwerger, inscrito(a) no CPF sob nº 459.888.380-49; 6 – S. Schneider- Eireli, inscrita no

CNPJ sob nº 28.629.492/0001-06, estabelecida na Av. Cel. Marcos José de Leão, nº 583,
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Sala  02,  Centro,  na  cidade  de Feliz/RS,   neste  ato  representada pelo(a)  Sr.(a)  Gerson

Robert  Vieira,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº  021.386.150-06;  7  –  Eletrosul  Indústria  e

Comércio  de  Brinquedos  e  Artigos  Esportivos  Eireli,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

056.607.354/0001-12,  estabelecida  na  Linha  Cinco,  Galpão  03,  Interior,  na  cidade  de

Ibirubá/RS,  neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Leonardo Cristiano Ulrich, inscrito(a) no

CPF sob nº 817.812.880-20;  8 – Cacique Ind. de Móveis LTDA, inscrita no CNPJ sob nº

29.685.289/0001-01, estabelecida na Rua Tranquilo Peruzolo, nº 250, Barracão 01, Bairro

Nossa Senhora da Saúde, na cidade de Cacique Doble/RS,  neste ato representada pelo(a)

Sr.(a) Paulo Clóvis Nunes, inscrito(a) no CPF sob nº 669.072.330-53 e  9 – Laux e Laux

LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 94.099.041/0001-20, estabelecida na Rua João Luis da

Rocha Moreira, s/nº, Bairro Coxilha Velha, na cidade de Triunfo/RS,  neste ato representada

pelo(a)  Sr.(a)  Paulo  Renato  da Silva  Sonda,  inscrito(a)  no CPF sob nº  565.671.540-04.

Todas  as  empresas declaram  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 que as empresas Multiarte Ind.  e Com. De Brinquedos

LTDA  e  Eletrosul  Indústria  e  Comércio  de  Brinquedos  e  Artigos  Esportivos  Eireli  não

apresentaram as propostas assinadas, porém como os representantes legais encontram-se

em sessão, é considerado uma falha sanável, não sendo passível de desclassificação de

proposta.  As empresas S. Schneider- Eireli, Eletrosul Indústria e Comércio de Brinquedos e

Artigos Esportivos Eireli,  solicitam a desclassificação do item 07 das suas propostas, por

haver erro de cotação assim como a empresa Cacique Ind. de Móveis LTDA e Laux e Laux

LTDA-  ME solicitou  desclassificação  dos  itens  01  e  07. 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 por item, bem como a conformidade das

propostas, com as especificações do Edital. O item 07 restou fracassado. Os representantes

das empresas  S.  Schneider-  Eireli,  MSC Playground LTDA- EPP e Eletrosul  Indústria  e

Comércio de Brinquedos e Artigos Esportivos Eireli solicitaram para se retirarem da sessão

às 11h, abrindo mão da assinatura da ata e da manifestação de intenção de recurso.  Ato
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contínuo, os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas foram abertos

e os documentos rubricados e examinados pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Verificou-se

que a  empresa  Multiarte  Ind.  e  Com.  De  Brinquedos  LTDA apresentou os  documentos

solicitados no item 8.2.1, alíneas “c” e “e” vencidos, porém como trata-se de documentos de

Regularidade  Fiscal,  a  empresa pode reapresentar  novo documento  válido  no prazo de

cinco dias úteis, no entanto a empresa não apresentou o documento solicitado no item 8.2.4,

que não há possibilidade de nova apresentação, tornando a empresa inabilitada. Tendo em

vista a classificação, a Pregoeira declarou vencedora as empresas conforme Classificação

Final. 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. 

Michelle Veiga
Pregoeira

André Suder
Equipe de Apoio

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio

Kalbrink- Materiais e Equipamentos

Educativos LTDA

Multiarte Ind. e Com. De Brinquedos LTDA

Cacique Ind. de Móveis LTDA Laux e Laux LTDA- ME
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