
 

 

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI 

 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 9h30min, no auditório 
da AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se o Pregoeiro, Valmir Batista; os membros da 
Equipe de Apoio, Carlos Alberto Luithardt, Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli e Walcy 
Mees da Rosa; e a assessora jurídica, Kleide Maria Tenffen Fiamoncini, para o 
recebimento e a sessão de abertura dos envelopes relativos ao Pregão Presencial nº 
01/2016. Foram entregues os envelopes pelas empresas: Quark Engenharia Ltda., que 
credenciou o Sr. Marcos Aramis Gastia Paiva; Totalcad Ltda.-ME, que credenciou o Sr. 
Leandro Silva Magalhães; Sematel Serviços de Manutenção e Instalações Elétricas 
Ltda., que credenciou o Sr. Adilson Antunes; e Cervale Serviços Elétricos Ltda.-EPP, 
que credenciou o Sr. Márcio Luis Antunes. O Pregoeiro declarou aberta a sessão, 
apresentou a equipe de apoio e demais presentes e prestou esclarecimentos sobre o 
processo. Em seguida solicitou a rubrica dos presentes nos documentos de 
credenciamento e nos envelopes. Ato contínuo foram abertos o envelopes das 
propostas de preços das empresas participantes, sendo conferidas e rubricadas por 
todos. As empresas apresentaram proposta apenas para o item 2 do Edital, não tendo 
havido proposta para o item 1. A empresa Quark Engenharia Ltda. apresentou o valor 
de R$ 15,80; a empresa Totalcad Ltda.-ME o valor de R$ 12,80; a empresa Sematel 
Serviços de Manutenção e Instalações Elétricas Ltda. o valor de R$ 17,74; e a empresa 
Cervale Serviços Elétricos Ltda.-EPP o valor de R$ 17,60. O representante da empresa 
Totalcad questionou sobre a falta de menção expressa na proposta da empresa 
Sematel da inclusão dos custos diretos e indiretos e encargos no preço, sendo 
esclarecido pelo Pregoeiro que o Edital não exige a menção expressa, apenas que 
estejam inclusos no preço proposto. Na sequência passou-se a etapa de lances, sendo 
definido pelo pregoeiro e participantes o não estabelecimento de valor mínimo entre os 
lances. Os lances apresentados foram registrados no quadro (imagem) colacionado ao 
final da ata, sendo vencedor o lance de R$ 7,50 apresentado pela empresa Quark 
Engenharia. Ato contínuo o pregoeiro declarou encerrada a etapa competitiva e, 
ordenadas as propostas, examinou a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo 
pela aceitação da proposta da empresa Quark Engenharia. Em seguida passou-se a 
abertura do envelope de habilitação, sendo rubricados os documentos pelos presentes 
e declarada a empresa Quark Engenharia habilitada. Verificada a regularidade da 
situação da empresa junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa e no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 
Suspensas, foi declarada vencedora a empresa Quark Engenharia Ltda., não tendo 
havido manifestação de intenção de recurso. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 10h57min, da qual eu 
Walcy Mees da Rosa, relatora, lavrei a presente ata. 



 

 

 


