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Aos cinco dias do mês de agosto 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 51/2015, 
cujo objeto é “Aquisição de equipamentos e eletrodomésticos” para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Guarda Municipal. 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: KALINOVSKI & 
KALINOVISKI LTDA, representada por Volnei Pedro Kalinoviski, inscrito no RG sob o nº 
1053537351; TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, representada por 
Aldivar Bagatoli, inscrito no RG sob o nº 2.122.642; ALL WORK COMERCIAL EIRELI, 
representada por Antonio Silverio de Almeida, inscrito no RG sob o nº 2.094.199-5; ARENA 
INFORMÁTICA LTDA, representada por Cleverson Roberto Vicentin, inscrito no RG sob o nº 
1057755405, FELIPE KROTH COSSETIN, representada pelo próprio, inscrito no RG sob o nº 
2094622327; ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, representada por Espartaco 
Salton Bonzanini, inscrito no RG sob o nº 2099347193, K.C.R.S. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI, representada por Carolina da Costa Venancio, inscrita no RG sob o 
nº 9070841771, DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, representada por Leandro Bardini Idalino, 
inscrito no RG sob o nº 4261159, PAGANELLA & PAGANELLA LTDA, representada por 
Iasmine da Silveira Leite, inscrita no RG sob o nº 1082706225, RECOM SOLUÇÃO 
COMERCIAL LTDA, representada por Cintia de Souza Fontoura, inscrita no RG sob o nº 
2080275247. Registra-se que as empresas apresentaram declaração de enquadramento como 
ME/EPP, estando 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. Registra-se que a empresa RECOM manifestou-se desistindo dos lotes 01 e 
10. Feito o credenciamento dos representantes, passou-se para a abertura do envelope n° 01 – 
Proposta da Licitante. Abertas as propostas, a Comissão passou a análise das mesmas. Tendo 
em vista que não foi possível completar a análise das propostas em tempo, até o horário de 
encerramento dos expedientes, que fez com que a Comissão e Pregoeiro suspendessem a 
sessão para ser reiniciada no dia seis de agosto às dez horas. Registra-se que o representante 
da empresa Arena e ALF saíram antes do encerramento da sessão abdicando de dar novos 
lances e interpor recursos. Todos os representantes estão cientes que, em caso de não 
comparecerem a reabertura do certame, na data e horário convencionado nesta ata, estarão 
abdicando do seu direito de ofertar lances bem como de interpor possível recurso. 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. 


