
 

ATA Nº 01/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
 

 
OBJETO: Locação de Sistema Integrado de Informática para a Administração 

Pública. 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, 

nas dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Gaurama, reuniu-se o 

Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 09/2022, para analisar e julgar a documentação 

e propostas financeiras referentes ao Pregão Presencial nº 018/2022, conforme 

objeto acima descrito. Estiveram presentes as seguintes Empresas: CENTRAL 

MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS LTDA; MATENGE 

MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI; WIKE ENGENHARIA LTDA ; ELETRO-STAR 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA; ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA; DFER 

DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI; OK COMÉRCIO DE POSTES DE 

FIBRA DE VIDRO LTDA; COMERCIAL DIFERMAQ LTDA e MILTON JOSÉ 

BOROSKI E CIA EPP, neste ato representada por seus representantes legais, 

devidamente credenciados, respectivamente, através do Srs. Leandro Luiz Kammler, 

Silvana Terezinha Ceni  Tonin (que não se fez presente), Kesia Fernanda Souza 

(que não se fez presente), Daniel Azambuja de Freitas (que não se fez presente), 

Izaltino Gomes de Oliveira Neto, Paulo Roberto Grings (que não se fez presente), 

Ednilson de Souza Antunes (que não se fez presente), José Carlos Oleksinski 

Junior, Ivanor Bertoldi e Alisson Moraes dos Santos. Após o credenciamento, o Sr. 

Pregoeiro realizou os esclarecimentos de estilo, passou à abertura do envelope nº 

01 - Da Proposta Financeira das Empresas participantes, que após fato relatado 

pelos representantes das empresas participantes, verificou-se que a Empresa 

MATENGE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI não apresentou em sua proposta 

financeira marca e modelo nos itens por ela cotados, conforme exige o item 1.2 do 

edital. Já a Empresa CENTRAL MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E 

FERRAMENTAS LTDA solicitou a desclassificação da sua proposta financeira nos 

itens 06, 09, 10, 12 e 13, o que foi deferido. Após deu-se início a fase competitiva de 



 

lances verbais, conforme mapa comparativo de preços com valores e vencedores de 

cada item, a qual é anexa a presente ata. Encerrada a fase competitiva, o Sr. 

Pregoeiro passou a analisar o envelope nº 02 - Da Documentação das Empresas 

vencedoras, onde foi verificado que as mesmas encontravam-se de acordo com o 

edital, tendo sido as mesmas declaradas habilitadas. Assim, pelo Sr. Pregoeiro, é 

adjudicado aos licitantes respectivos os itens em que os mesmos foram vencedores. 

Questionado pelo Sr. Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os 

representantes das Empresas licitantes referiram em não ter interesse em recorrer. 

Nada mais a constar, encerra-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, 

pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Empresas participantes. 

 
  


