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ATA DE NOVA SESSÃO PROPOSTA E HABILITAÇÃO DO EDITAL Nº 004/2020, PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 004/2020 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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, , a partir 

das nove horas, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 619, 

de 21 de abril de 2020, incumbidos de dar continuidade a licitação realizada  na modalidade 

Pregão Presencial nº 004/2020, de que trata o Edital nº 004/2020, que tem por objeto a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana, jardinagem, roçada e 

serviços de portaria diurna. Estando presente as seguintes empresas: 1 – ALC Serviços de 

Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.265.644/0001-65, estabelecida na Av. Borges de 

Medeiros, nº 89, Bairro Centro, na cidade de Encantado, RS, neste ato representada pelo Sr. 

Suzana Maria Dacroce Pretto, inscrita no CPF sob nº 355.629.190-87;  2 – C. Romeira & Cia 

Serviços e Comércio Ltda- EPP, inscrita no CNPJ sob nº 15.205.171/0001-24, estabelecida na 

Rua Luiz Barreto, nº 236, Bairro Centro, cidade de Triunfo, RS, neste ato representada pelo Sr. 

Rodrigo da Silveira e Caldas, inscrito no CPF sob nº 613.896.500-06; 3 - Baggio & Marcolina 

Sistemas de Limpeza e Segurança LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.145.249/0001-05, 

estabelecida na Av. Guilherme Mantese, nº 405, Bairro Centro, na cidade de Guaporé, RS, neste 

ato representada pelo Sr. Luciano Baggio, inscrito(a) no CPF sob nº 643.757.300-72; 4 – Suzek 

Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.018.093/0001-35, 

estabelecida na Rua Afonso Rigo, nº 44, Bairro Santa Isabel, na cidade de Marau, RS, neste ato 

representada pelo Sr. Jocemar Pereira Maurent, inscrito no CPF nº 452.227.620-68;  5 – M. L. de 

Araújo e Cia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.466.145/0001-04, estabelecida na Rua Coronel 

Pedro Pinto de Souza, nº 422, na cidade de Aratiba, RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

Maurício Lazzarotto de Araújo, inscrito(a) no CPF sob nº 002.120.140-48 e 6 – Prestadora de 

Serviços Triângulo LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.229.204/0001-80, estabelecida na Rua 

Madre Paulina, nº 632, Fundos, na cidade de Carlos Barbosa, RS, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a) Mateus Bogado Pinheiro, inscrito(a) no CPF sob nº 006.235.250-46. 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. 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, o envelope contendo 

os documentos de habilitação da empresa foi aberto e os documentos rubricados e examinados 

pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Verificou-se que a empresa Suzek Serviços 

de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda apresentou o Balanço  Patrimonial sem o registro da Junta 

Comercial, não sendo um documento com autenticidade, descumprindo o subitem 5.3 do referido 

edital. Sendo assim a empresa foi declarada INABILITADA.  Continuando os trabalhos, foram 

abertos os envelopes de habilitação da segunda colocada para cada item. Sendo aberto o 

envelopes da empresa  M. L. de Araújo e Cia LTDA para o item 01 e o envelope da empresa  Work 

Serviços de Limpeza Eireli para o item 02. Em análise aos documentos de habilitação das referidas 

empresas, verificou-se que a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais 

da empresa M. L. de Araújo e Cia LTDA está vencida, sendo que foi considerada a data de 

20/02/2020, data em que fora recebido os envelopes de Proposta e Habilitação, tratando-se de 

um documento de Regularidade Fiscal, a empresa pode reapresentar novo documento válido no 

prazo de cinco dias úteis, conforme subitem 8.3 do referido edital, contudo devido ao espaçamento 

entre a data de uma sessão e outra, a empresa ciente da situação de sua certidão apresentou-a 

em condição válida, não sendo necessário o aguardo do prazo para reapresentação.  A empresa 

Work Serviços de Limpeza Eireli não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica solicitado no 
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subitem 8.2.5 com prestação de serviço condizente ao objeto licitado, sendo assim a empresa foi 

declarada INABILITADA. Em seguida, foi aberto o envelope do terceiro colocado para o item 02, 

sendo essa a empresa  C. Romeira & Cia Serviços e Comércio Ltda- EPP, habilitação essa em 

conformidade com o edital. Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira declarou 

vencedora as empresas  M. L. de Araújo e Cia LTDA e C. Romeira & Cia Serviços e Comércio 

Ltda- EPP, no prazo de três dias úteis as mesmas devem apresentar a planilha de custos 

atualizada de acordo com a proposta final ofertada no certame a qual deverá estar em 

conformidade as exigências editalícias. Intimados, os licitantes presentes manifestaram intenção 

de interpor recurso. As empresas ALC Serviços de Limpeza Ltda e Baggio & Marcolina Sistemas 

de Limpeza e Segurança LTDA- ME manifestam-se em relação as planilhas de custos 

apresentadas na fase primária do certame, pois as mesmas alegam erros no preenchimento, os 

quais resultam em erro no valor final. Decorrido o prazo para as empresas declaradas vencedoras 

apresentarem as planilhas atualizadas as licitantes  farão o requerimento de vistas para incluir nos 

seus recursos. Considerando a necessidade dos licitantes de acesso à planilha adequada para 

fins de formulação dos recursos, fica decidido e desde já intimados os licitantes de que o início do 

prazo legal de três dias para recurso será o dia útil imediatamente posterior ao último dia do prazo 

concedido às licitantes vencedoras. Após a apresentação das planilhas de custos e o fim da fase 

recursal (em caso de manutenção da decisão), 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. 

  

Michelle Veiga 

Pregoeira 

André Suder 

Equipe de Apoio 

Fabíola  Fregonese 

Equipe de Apoio 
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