
ATA DE  SESSÃO  DE  ABERTURA E  ANÁLISE  DE  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  DO
EDITAL  Nº  161/2019,  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  061/2019,  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº
039/2019.

Aos  vinte  e  oito  dias  do  mês  de  novembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  no  Centro
Administrativo Amantino Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa,
RS, reuniram-se, para a análise dos documentos de habilitação, a partir das quatorze horas , a
Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 576/2019, de 18 de abril
de 2019, incumbidos analisar os documentos de habilitação das empresas classificadas para a
licitação  realizada  na  modalidade  Pregão  Presencial  nº  061/2019,  Registro  de  Preços  nº
039/2019,  de  que  trata  o  Edital  nº  161/2019,  que  tem por  objeto  o  Registro  de preços para
prestação de serviços de remoção e recomposição de paralelepípedos, assentamento de novo
meio-fio, construção, reforma e ampliação de bocas de lobo, colocação de grades em bocas de
lobo e colocação de tubos de concreto pré-moldados a serem utilizados quando deles o Município
necessitar. Fizeram-se presentes as empresas 1 – Terraciclo Coleta de Resíduos LTDA, inscrita
no CNPJ sob nº 30.868.811/0001-70 , estabelecida na Estrada São Lucas, nº 120, Bairro São
Lucas,  na cidade  de Paraí,  RS,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Júlio  Turcatto  Busatto,
inscrito(a) no CPF sob nº 028.936.190-70 e 2 – Pandolfo, Fedrigo & Cia LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 03.338.551/0001-58 , estabelecida na Av. Arthur Oscar, nº 3135, Bairro Gramadinho na
cidade  de  Serafina  Corrêa,  RS,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Ivaldo  Jorge  Fedrigo,
inscrito(a) no CPF sob nº 260.706.770-72. Ato contínuo, os envelopes contendo os documentos
de  habilitação  das  empresas  foram abertos  e  os  documentos  rubricados  e  examinados  pela
Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes  presentes.   Tendo  em vista  a  negociação  de  valores
classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedoras as empresas  Terraciclo Coleta de
Resíduos LTDA para o item 01 no valor de R$ 21,00, item 03 no valor de R$ 140,00, item 04 no
valor de R$ 23,00, item 06 no valor de R$ 107,50, item 07 no valor de R$ 82,00 e  Pandolfo,
Fedrigo & Cia LTDA para o item 02 no valor de R$ 6,75 e item 05 no valor de R$ 15,00, sendo que
as mesmas tem o prazo de um dia útil para apresentar as planilhas de custos adequadas ao valor
final  proposto  em  sessão.  Intimados,  os  licitantes  presentes  não  manifestaram  intenção  de
interpor recurso. Após a apresentação das Planilhas solicitadas, o processo será encaminhado à
autoridade  superior  para  homologação  e  adjudicação.  Desde  já,  os  autos  ficam  com  vistas
franqueadas aos interessados. Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a
sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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