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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, a 
Comissão de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, 
nomeado pela portaria nº. 05/2015, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o 
ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes ao 
Pregão Presencial nº 07/2015, cujo objeto é “Aquisição de equipamentos de proteção 
individual” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e, 
após análise dos mesmos, os seus envelopes contendo proposta e habilitação. Participam 
deste certame as empresas: FOKOS CONFECÇÕES LTDA, representada por Orildo 
Antonio Ceron, inscrito no RG sob o nº 9008951775; SEGUR EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA, representada por Leandro Lucero Carvalho, inscrito no RG sob o nº 
7059098694; SCHEMES UNIFORMES LTDA, representada por Delmo Monteiro Schemes, 
inscrito no RG sob o nº 6015268987; ELECTA DO BRASIL IND. E COM. DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, representada por Edier Arbildo Gonzales, 
inscrito no RG sob o nº V828862-Y; INDUZ COMEX LTDA, representada por Wagner 
Michel Seidel Bennemann, inscrito no RG sob o nº 1088790231; e CENCI 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, representada por Joni Edison Baumgardt, 
inscrito no RG sob o nº 3050478472. Registra-se que as empresas apresentaram 
declaração de que se enquadram como ME/EPP, estando desta forma beneficiadas pela LC 
123/06. O Pregoeiro solicita aos representantes a confirmação de que suas propostas 
atendem na íntegra o que foi exigido no edital e oportuniza aos representantes a 
possibilidade de desistência da proposta no caso de ter ocorrido algum erro na formulação. 
A empresa Induz manifestou-se desistindo dos lotes 05, 06, 07, 08, 10, 12 e 13 por não 
saber se atendia as solicitações do lote. Feito o credenciamento dos representantes, 
passou-se para a abertura do envelope n° 01 – Proposta da Licitante. Aberta as propostas, 
as mesmas foram analisadas e rubricadas pelo pregoeiro e representantes das empresas. 
Verificou-se que as propostas das licitantes estão de acordo com o edital. Realizou-se, 
assim, a CLASSIFICAÇÃO das propostas em razão do critério de preço e, então, passou-se 
para a fase de lances verbais, com os valores iniciais e finais, conforme planilha de lances 
em anexo, que faz parte integrante desta ata. Após realizada a fase de lances verbais, 
foram abertos os envelopes contendo a documentação da fase de habilitação das licitantes, 
que foram analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e presentes. A documentação das 
empresas cujas propostas apresentaram o menor preço global dos lotes foram: CENCI 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora dos lotes 01, 02, 08, 14; SEGUR 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora dos lotes 03, 04, 05, 07, 09; 
SCHEMES UNIFORMES LTDA vencedora dos lotes 06, 11, 12, 13; e ELECTA DO BRASIL 
IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora do lote 10. Durante 
as análises verificou-se que a empresa SCHEMES apresentou a Certidão Negativa Federal, 
válida, porém emitida com data anterior à 02 de novembro de 2014, data marco para a 
unificação dos tributos federais, ou seja não contempla o INSS, conforme item 4.2 inc. IV do 
edital. Com base nos benefícios da LC 123/06, abre-se a partir desta data o prazo de cinco 
dias para a reapresentação da Certidão Negativa Federal com data de emissão atualizada 
pela licitante, sob pena de ser inabilitada. As demais licitantes vencedoras apresentaram a 
documentação em conformidade com o edital, sendo consideradas HABILITADAS no 
certame. O Pregoeiro declarou vencedoras e adjudicou pelo critério de menor preço global 
dos lotes, o objeto do presente certame, após o exame das propostas e documentos de 
habilitação, sendo os valores cotados pelas empresas vencedoras dos lotes os seguintes: 
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora do lote 01 no valor unitário 



de R$ 50,00 e no valor total/global do lote de R$ 500,00; lote 02 no valor unitário de R$ 
26,50 e no valor total/global do lote de R$ 5.088,00; lote 08 no valor unitário de R$ 3,00 e no 
valor total/global de R$ 150,00; lote 14 no valor unitário de R$ 4,50 e no valor total/global do 
lote de R$ 810,00; SEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora do lote 
03 no valor unitário de R$ 23,50 e no valor total/global do lote de R$ 4.559,00; lote 04 no 
valor unitário de R$ 25,00 e no valor total/global de R$ 600,00; lote 05 no valor unitário de 
R$ 50,00 e no valor total/global do lote de R$ 1.800,00; lote 07 no valor unitário de R$ 11,40 
e no valor total/global do lote de R$ 2.736,00; lote 09 no valor unitário de R$ 9,90 e no valor 
total/global do lote de R$ 1.188,00; SCHEMES UNIFORMES LTDA vencedora do lote 06 no 
valor unitário de R$ 36,00 e no valor total/global do lote de R$ 7.740,00; lote 11 no valor 
unitário de R$ 1,10 e no valor total/global do lote de R$ 220,00; lote 12 no valor unitário de 
R$ 3,88 e no valor total/global do lote de R$ 194,00; lote 13 no valor unitário de R$ 27,50 e 
no valor total/global do lote de R$ 825,00; e ELECTA DO BRASIL IND. E COM. DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA vencedora do lote 10 no valor unitário de R$ 
1,15 e no valor total/global do lote de R$ 57,50. Manifestou interesse em interpor recurso a 
empresa ELECTRA DO BRASIL, sob as seguintes razões: I – O lote 06 verificar o C.A. do 
primeiro classificado quanto a validade e conformidade da especificação do edital do 
segundo classificado. Manifestou interesse em interpor recurso também a empresa CENCI 
EQ. De SEG. LTDA, sob as seguintes razões: I – Quanto ao descumprimento editalício em 
relação a apresentação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho quanto ao 
anexo II, do lote 05 ao 14, em relação a emissão do Certificado. Abre-se a partir desta 
data o prazo legal para interposição de recurso pelas manifestantes. Os representantes 
das licitantes manifestaram-se abrindo mão do prazo recursal. A homologação do 
julgamento será divulgada via fac-símile a licitante do certame e pela internet, no site 
www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da 
Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, 
que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presentes. 


