
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 103/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020, REGISTRO

DE PREÇOS Nº 037/2020

Aos nove dias do mês de dezembro 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 1042, de 18 de novembro de 2020, incumbidos de

abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 046/2020, de que

trata o Edital nº 103/2020, que tem por objeto o Registro de Preços de recarga de Gás Medicinal

e Ar Comprimido ao m3 para atender as necessidades da Secretaria Municipal  de Saúde,  a

serem adquiridos 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 da empresa: 1 – Solda Alto Uruguai Gases Ind. e Med. Ltda, inscrita no

CNPJ sob nº 94.015.757/0001-00 estabelecida na Rua Sergipe, nº 712, Bairro Bela Vista, na

cidade  de  Erechim/  RS,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  Diego  Medeiros  Carlotto,

inscrito(a) no CPF sob nº 009.747.100-32. A empresa declarara ser beneficiária da LC/123. Os

documentos de credenciamento da empresa foram analisados e repassados aos presentes para

rubricar,  juntamente  com  os  envelopes  lacrados.  A  Pregoeira  repassou  as  informações

necessárias  ao  bom andamento  do certame.  Ato contínuo,  o  envelope contendo a proposta

financeira  foi  aberto,  a  proposta  rubricada  e  examinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e

licitante presente.  Verificou-se a inconformidade da proposta, em relação as especificações do

Edital, não sendo apresentada planilha de composição de custos conforme exigência do item 6

alínea  “b”,  sendo  assim  a  proposta  foi  desclassificada.  Portanto,  sendo  a  única  empresa

participante do certame, assegura-se o prazo legal de oito dias úteis para apresentação de nova

proposta  escoimada  das  inconformidades  apontadas,  conforme Art.  48  da  Lei  8.666/93.  No

entanto,  sendo  apenas  uma  empresa  participante  do  certame,  a  mesma  providenciou  o

documento solicitado no ato, podendo assim, prosseguir-se com a sessão. Na sequência, o valor

cotado foi lançado no sistema e após, a proposta foi integrada ao processo. Iniciada a rodada de

lances  e  verificada  a  participação  de  apenas  uma  empresa,  realizou-se  a  tentativa  de

negociação dos valores. 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 licitante presente. Tendo em vista a

classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedora a empresa Solda Alto Uruguai Gases
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Ind. e Med. Ltda para o item 01 no valor de R$ 24,00 e para o item 02 no valor de R$ 45,00,

sendo que a empresa deverá apresentar nova planilha de custos adequada ao valor final no

prazo de 01(um) dia. Intimado, o licitante presente não manifestou intenção de interpor recurso.

Após o recebimento da nova planilha 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

Fabiola Fregonese

Equipe de Apoio

Solda Alto Uruguai Gases Ind. e Med. Ltda
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