Estado do Rio Grande do Sul
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Setor de Licitações e Contratos

ATA DA REALIZAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.º
10/2020
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PROCESSO Nº 273/2020
Aquisição de lâminas e parafusos para Motoniveladoras CASE 845, PAC 2 e XCMG GR
180 do DMER.
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte reuniu-se a Pregoeira
Eleci Campos Ziebell, juntamente com sua Equipe de Apoio, Marleidi Massaro de Oliveira
Seckler e Joceli Cassol Silveira, designados pela Portaria nº 11.684, de 29 de janeiro de
2019 e Portaria 12.245, de 17 de janeiro de 2020, para credenciamento dos licitantes
presentes à sessão.
Foram credenciados os seguintes licitantes:
VLK

STRAZZABOSCO

TRATORPEÇAS,

CNPJ

nº

08.219.777/0001-53,

representada pelo Sr. Giuliano Martins Brites, CPF sob nº 728.794.590-87;
BT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 14.275.578/0001-65, sendo que os
envelopes foram enviados anteriormente a sessão;
Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de proposta dos licitantes,
onde os mesmos foram abertos e rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo
representante presente. Posteriormente a análise da adequação das propostas às
exigências edilícias, a Pregoeira deliberou por classificar os licitantes participantes.
O valor unitário foi lançado em Planilha de Lances, que é parte integrante deste
processo e que vai por todos assinada, sendo o que segue:
A empresa BT COMERCIAL EIRELI – EPP, no momento, foi declarada vencedora
do certame, mas logo após, verificado os documentos de habilitação pela Pregoeira, Equipe
de Apoio e licitante presente, a mesma apresentou duas certidões vencidas: Item 7 – 7.1.4.
Regularidade Trabalhista, e Item 7 – 7.1.5. letra a) Certidão de Falência. Sendo que a
mesma é uma Micro Empresa, esta teria 05 (cinco) dias para apresentação da regularidade
trabalhista, mas quanto ao Item 7.1.5, como não é uma Certidão Fiscal nem Trabalhista, não
tem prazo para a apresentação da mesma, ficando a mesma Inabilitada.
Assim, tendo em vista o menor preço entre as empresas habilitadas, declarou-se a
proposta

mais

vantajosa

para

a

Administração

Municipal,

a

do

licitante

VLK

STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS. Julgada aceitável a proposta, aberto o envelope de
habilitação do licitante, rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pela
representante presente, e após verificada a documentação apresentada, a Pregoeira
deliberou por habilitar o licitante participante, que foi vencedora dos itens 01, 02 e 03.
A Pregoeira abrirá o prazo de 03 (três) dias úteis para, se for o caso, apresentação
de recurso da empresa BT COMERCIAL EIRELI - EPP.
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Nada mais havendo, foi
encerrada a sessão às dez
horas e cinco minutos, sendo

2
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira,
Equipe de Apoio e licitante presente.

__________________________________
Eleci Campos Ziebell
Pregoeira Oficial

__________________________________
Marleidi Massaro de Oliveira Seckler
Equipe de Apoio

__________________________________
Joceli Cassol Silveira
Equipe de Apoio

____________________________________
VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS
CNPJ nº 08.219.777/0001-53

