
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 038/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, REGISTRO
DE PREÇOS Nº 009/2020

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Amantino Lucindo
Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a fase de
credenciamento, a partir das oito horas e trinta minutos, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº 576, de 18 de abril de 2019, incumbidos de abrir e processar
a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  nº 015/2020, de que trata o Edital  nº
038/2020, que tem por objeto Registro de Preços para prestação de serviços de horas máquinas
a serem utilizados quando deles o Município necessitar. A Pregoeira e Equipe de Apoio, nos
termos do edital, receberam os documentos para credenciamento e os envelopes de habilitação
e proposta  financeira  das  empresas:  1 – Michelle  Locatelli  -  ME,  inscrita  no  CNPJ sob nº
23.192.937/0001-01, estabelecida na Via Siena, nº 801, Sala 01, Bairro Santin, na cidade de
Serafina  Corrêa,  RS,  a  Administradora  da  empresa  se  fez  presente,  porém  em  razão  da
existência da Pandemia- Covid 19 e ao estado de gestante em que ela se encontra, a mesma foi
dispensada  de  participar  da  referida  sessão,  deixando  o  Sr.  Mauricio  Locatelli  como
representante legal,  inscrito(a) no CPF sob nº 979.743.580-68;  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;  3 – Gheller & Gheller Ltda,
inscrita  no  CNPJ  sob  nº  10.799.656/0001-70,  estabelecida  na  Linha  Marechal  Floriano,nº  ,
Capela São Luis, s/n, na cidade de União da Serra, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Alexandre Gheller,  inscrito(a)  no CPF sob nº 809.046.370-34; 4 – Vivian Escavações Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 26.065.632/0001-27, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 65,
Bairro Centro, na cidade de Serafina Corrêa, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)  Roberto
Vivian, inscrito(a) no CPF sob nº 592.688.750-04; 5 – Excobal Serviços de Escavações Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 07.192.509/0001-22, estabelecida na Rua Otávio Rocha, nº 200, sala
02, Bairro Centro, na cidade de Serafina Corrêa, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) José
Carlos  Cella,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº  650.772.960-49.  As  empresas  declararam  ser
beneficiárias da LC/123. Os documentos de credenciamento das empresas foram analisados e
repassados aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados. Durante a fase
de  credenciamento,  não  houve  manifestações  dos  licitantes.  A  Pregoeira  repassou  as
informações necessárias ao bom andamento do certame. Ato contínuo, os envelopes contendo
as propostas financeiras foram abertos, as propostas rubricadas e examinadas pela Pregoeira,
Equipe de Apoio e licitantes presentes. Verificou-se que as empresas Vivian Escavações Ltda e
Excobal Serviços de Escavações Ltda não apresentaram a Planilha de Composição de Custos e
formação de preço conforme exigido no item 6.1, alínea “b” do edital, sendo assim as propostas
desclassificadas.  Na sequência,  os  valores  cotados  foram lançados  no sistema e após,  as
propostas  foram  integradas  ao  processo.  Iniciada  a  rodada  de  lances  e  posterior  ao  não
interesse em novos  lances,  deu-se encerrada  esta  etapa.  Os  representantes  das  empresas
Vivian Escavações Ltda e Excobal Serviços de Escavações Ltda  solicitaram para retirar-se da
sessão às 10h, abrindo mão da assinatura da ata. O critério de julgamento para a classificação
foi o menor preço por item, bem como a conformidade das propostas, com as especificações do
Edital. 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. Verificou-se que a empresa Michelle Locatelli - ME apresentou a Certidão Conjunta
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Negativa de Débitos relativos aos tributos federais vencida, porém como trata-se de documento
de Regularidade Fiscal, a empresa pode reapresentar novo documento válido no prazo de cinco
dias úteis, conforme subitem 8.3 do referido edital.  Tendo em vista a classificação, a Pregoeira
declarou  vencedoras  as  empresas  conforme  Classificação  Final.  Intimados,  os  licitantes
presentes não manifestaram intenção de interpor recurso. Decorrido o prazo, e sendo recebido o
documento solicitado, e todas as empresas sendo habilitadas, 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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