
MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA – ESTADO DE SANTA CATARINA. ATA DA SESSÃO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2022. 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 09 
(nove) horas, no Setor de Licitações da Prefeitura de Rio Fortuna, estiveram reunidos 
para participarem da Sessão Pública do Pregão Presencial nº 003/2022, que objetiva a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESPESCA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE, 
PARA O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados 
por meio do Decreto nº 001/2022, bem como as empresas EDÉSIO NAZARIO ME, 
inscrita no CNPJ 03.113.055/0001-04, representada por Edésio Nazário Boeing, portador 
do CPF nº 018.247.989-70; TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., inscrita no CNPJ 
07.924.993/0001-37, representada por  Emury Pizzamiglio Cimadon, portador do CPF nº 
027.810.419-39; NICOLAU SATURNINO VIEIRA, inscrita no CNPJ 34.413.040/0001-87, 
representada por Aterdanio Silva Vieira, portador do CPF nº 715.671.949-15; 
ENGEPESCA LTDA, inscrita no CNPJ 79.494.225/0001-00, representada por Ricardo 
Conolly, portador do CPF nº 054.488.449-36; e MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ 31.499.939/0001-76, representada por Benício Vandresen, 
portador do CPF nº 215.717.089-87. Às 09 horas, a Pregoeira declarou aberta a Sessão 
do Pregão Presencial nº 002/2022 e anunciou as empresas interessadas. Logo após, 
ocorreu a fase de Credenciamento e Apresentação, por parte dos licitantes, da 
Declaração de que trata o item 6.10, do Edital de Pregão Presencial nº 002/2022. Dessa 
etapa da Sessão, verificou-se que todas as empresas cumprem os requisitos constantes 
no referido edital. Encerrada essa fase, foram abertas, então, as Propostas de Preço. 
Analisando as propostas apresentadas, a Pregoeira declarou estarem em conformidade 
com as cláusulas editalícias. Em continuidade, deu-se início à etapa de lances verbais, 
que constam no documento intitulado “Edital de Pregão Presencial nº 2 – Ata da Sessão 
Pública do Pregão Presencial”, anexado a este processo licitatório. Encerrada a etapa de 
lances, a Pregoeira efetuou a conferência dos itens de cada participante vencedor, 
verificando se as especificações constantes nos prospectos apresentados pelos mesmos 
atendem as exigências do Edital. Referente aos itens 01 e 03, foi possível localizar todas 
as especificações no prospecto apresentado. Já em relação aos itens de nº 06, 07, 08, 
09, 10, 11 e 12, sendo declarado como vencedor de todos, a empresa ENGEPESCA 
LTDA., não foi possível identificar a especificação da malha no prospecto apresentado. 
No entanto, o representante da empresa alegou que estes equipamentos são de 
fabricação própria, e que os mesmos são fabricados de acordo com a solicitação do 
cliente, sendo portanto, fabricado de acordo com as especificações do Edital. E ainda, 
referente aos itens de nº 02 e 03, também não se localizou prospecto, onde o 
representante da empresa EDÉSIO NAZÁRIO ME também afirmou que estes itens são de 
fabricação própria e serão fabricados de acordo com as especificações do Edital. Já 
referente ao item de nº 05, a marca cotada na proposta é TORNEARIA DÉ, mas o 
representante da empresa justificou que o mesmo não fabrica motores, e que a marca 
cotada é KAWASHIMA. Sendo assim, a pregoeira solicitou que o mesmo apresente um 
prospecto em até 03 (três) dias úteis, conforme item 5.10 do Edital de Licitações, 
comprovando que o item ofertado atende as especificações do Edital. Declaradas as 
empresas vencedoras, foram abertos os envelopes de nº 2, da Habilitação. Analisando a 
documentação, Pregoeira e Equipe constataram que as empresas atendem aos requisitos 
de Habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial nº 002/2022. Justifica-se que a 
empresa NICOLAU SATURNINO VIEIRA não apresentou a Certidão Negativa 
Correcional, sendo portanto conferida pela Pregoeira no site da CGU, verificando-se que 
a mesma encontra-se negativa, conforme cópia impressa e anexa aos documentos de 
habilitação do referido participante. Registra-se que as certidões negativas Federal, 
Estadual, Municipal, FGTS e Débitos Trabalhistas tiveram sua autenticidade conferida, via 
internet, pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Por isso e por não haver qualquer espécie de 
recurso por parte dos presentes ao Pregão, a Pregoeira encerrou a Sessão do Pregão, da 



qual foi lavrada esta Ata, devidamente assinada pelos presentes, sendo portanto 
aguardada a apresentação do prospecto referente ao item de nº 05, da empresa EDÉSIO 
NAZÁRIO ME, para posterior adjudicação. Rio Fortuna/SC, 28 de janeiro de 2022. 
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