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ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 

 

PREÂMBULO 

 

Às nove horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e quinze, reuniram-se no 

auditório das Centrais Elétricas de Carazinho S/A – Eletrocar, sito à Av. Pátria, 

1351 – Sommer, o Pregoeiro Ramon Marques Hortencio e os membros da equipe 

de apoio, Rogério Zirbes e Fernanda de Ávila Zanotelli, designados através da 

Por-Dex n. 970 de 25/05/2015, para a realização da sessão pública do Pregão 

em epígrafe. 

 

CREDENCIAMENTO 

Declarada aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento dos representantes 

interessados, visando à verificação e comprovação da existência dos 

respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de 

atribuição da licitante. As empresas BRASFORMER BRASPEL PRODUTOS 

ELÉTRICOS LTDA., ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A e NANSEN S/A 

INSTRUMENTOS DE PRECISÃO encaminharam tempestivamente, através dos 

Correios, sua documentação. Todas as empresas foram credenciadas para o 

certame. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 

colaboração da equipe de apoio, o Pregoeiro examinou sumariamente, a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições gerais de fornecimento, com 
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aqueles definidos no edital. Em fase de diligência, foi solicitado a licitante 

BRASFORMER (através de contato telefônico), informação sobre a composição 

dos preços ofertados, onde prontamente encaminhou e-mail esclarecendo os 

questionamentos do pregoeiro. Em relação aos itens 1.10 e 1.11, verificou-se que 

apenas um dos itens cotados para orientação de custo médio era compatível com 

o material solicitado no edital (de três orçamentos), baixando 

significativamente o valor médio encontrado. Considerando que as propostas 

financeiras das licitantes concorrentes estavam com preços semelhantes, 

sugere-se a aquisição dos produtos, mesmo com valor superior ao encontrado no 

custo médio apurado na fase interna da licitação. 

 

HABILITAÇÃO 

Encerrada a fase anterior, o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio 

procederam à abertura dos envelopes de habilitação das licitantes classificadas 

com o menor preço na fase anterior. Após análise dos documentos, o Pregoeiro 

decidiu pela HABILITAÇÃO da licitante NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE 

PRECISÃO. A licitante ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A, não apresentou 

o item 8.3.4 cópia dos documentos de identidade e CPF dos gerentes e/ou 

diretores, além de apresentar as demonstrações econômicas financeiras com 

diferença de valores entre o ativo e passivo (apenas registra-se, pois não 

influenciou no resultado final da análise contábil da capacidade financeira), 

sendo INABILITADA do certame. A licitante BRASFORMER BRASPEL 

PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA. apresentou as demonstrações econômicas 

financeiras do exercício anterior ao exigido (2013, ao invés de 2014), não 

atendendo ao item 8.3.12 do edital, restando INABILITADA do certame. 
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RESULTADO FINAL 

O Pregoeiro declarou como vencedora dos itens/objeto desta licitação, à 

empresa abaixo mencionada:  

 

ITEM LICITANTE MARCA VALOR (R$) 

1.1 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 201,00 

1.2 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 226,22 

1.3 FRUSTRADO   

1.4 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 1.050,53 

1.5 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 405,40 

1.6 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 1350,81 

1.7 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 1.050,53 

1.8 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 1.050,53 

1.9 FRUSTRADO   

1.10 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 226,10 

1.11 NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NANSEN 230,23 

1.12 FRUSTRADO   

1.13 FRUSTRADO   

1.14 FRUSTRADO   

1.15 FRUSTRADO   
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ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão. Para 

constar, Fernanda de Ávila Zanotelli lavrou a presente ata que segue 

devidamente assinada pelo Pregoeiro e membros equipe de apoio. Encerra-se a 

sessão ao meio dia. 

 

 

RAMON MARQUES HORTENCIO ROGÉRIO ZIRBES FERNANDA DE ÁVILA 

ZANOTELLI 

PREGOEIRO MEMBRO MEMBRO 

 


