
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA 
Av. 25 de Julho, centro – CEP 99250-000 – Serafina Corrêa/RS 

Telefone: (54) 3444-8100 – CNPJ 88.597.984/0001-80 
www.serafinacorrea.rs.gov.br 

    
 

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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 009/2021 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de abrir e processar 

a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 010/2021, de que trata o Edital nº 016/2021, 

que tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de veículos, equipamentos e 

materiais permanentes novos, com recursos da Emenda Parlamentar nº 11726.967000/1200-1, do 

Ministério da Saúde, 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 –  Sponchiado Jardine Veículos Ltda, inscrita no 

CNPJ sob nº 00.485.542/0005-25, estabelecida na Av. Brasil Oeste, nº 3555, Centro, na cidade de 

Passo Fundo, RS, neste ato representada pela Sra. Ingrid Machado Rodrigues, inscrita no CPF sob 

nº 012.055.270-10; 2 – Mab Equipamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 37.658.173/0001-01, 

estabelecida na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2796, Bairro Santa Luiza, na cidade de Vitória, ES, 

neste ato representada pelo Sr. Tiago Bergamaschi, inscrito(a) no CPF sob nº 080.736.089-95; 3 –  

Rossi Produtos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.072.182/0001-06 , estabelecida na 

Rua João Leonardelli, nº 155, Bairro Santa Catarina, na cidade de Caxias do Sul/ RS , neste ato 

representada pelo Sr. Irineu Rossi , inscrito no CPF sob nº 487.939.650-87; 4 – Francieli Haiduk 

Rigo Ltda ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.473.803/0001-29, estabelecida na Rua Via Goioen, nº 365, 

Centro, na cidade de Erval Grande/RS,  neste ato representada pelo Sr. Rafael Rigo, inscrito(a) no 

CPF sob nº 054.083.059-37; 5 – Kalbrink- Materiais e Equipamentos Educativos LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 05.760.614/0001-95, estabelecida na Rua Alemanha, nº 76, Centro, na cidade de 

Erechim/ RS,  neste ato representada pelo Sr. Volnei Pedro Kalinovski, inscrito(a) no CPF sob nº 

706.489.050-04; 6- Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.136.904/0001-

04, estabelecida na Rua Barão de Antonina, nº 200, Centro, na cidade de Carazinho, RS, neste ato 

representada pelo Sr. Cristiano de Oliveira Dias, inscrito no CPF sob nº 024.026.460-63 e 7- Serv Sul 

Comércio e Assitência Técnica a Saúde Eireli- EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.648.801/0001-19, 

estabelecida na Rua Ricalde Marques, nº 115, Bairro Jardim São Pedro, na cidade de Porto ALegre, 

RS, neste ato representada pelo Sr. Mário César Matos Pinheiro, inscrito no CPF sob nº 377.618.970-

34. Todas as empresas declararam ser beneficiárias da LC/123, exceto a empresa Sponchiado 

Jardine Veículos Ltda. Os documentos de credenciamento das empresas foram analisados e 

repassados aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados. Ato contínuo, os 
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envelopes contendo as propostas financeiras foram abertos, as propostas rubricadas e examinadas 

pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Na sequência, os valores cotados foram 

lançados no sistema e após, as propostas foram integradas ao processo. A empresa Rossi Produtos 

Hospitalares LTDA solicitou desclassificação do item 04, pois o item cotado não atende ao exigido no 

edital. Iniciada a rodada de lances, e posterior ao não interesse em novos lances, deu-se encerrada 

esta etapa, conforme relatório. O critério de julgamento para a classificação foi o menor preço por 

item, bem como a conformidade das propostas, com as especificações do Edital. O item 04 restou 

fracassado. Ato contínuo, o envelope 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 Rossi Produtos Hospitalares LTDA não apresentou 

documento que contenha o número de inscrição Municipal conforme solicitado no item 8.2.1, alínea 

“b”, porém como trata-se de documento de Regularidade Fiscal, e a empresa declara ser beneficiária 

da LC 123/06, é concedido o prazo de cinco dias úteis, para reapresentar novo documento válido 

conforme subitem 8.3 do referido edital. Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira 

declarou vencedoras as empresas conforme Classificação Final. Intimados, os licitantes presentes 

não manifestaram intenção de interpor recurso. O representante da empresa Mab Equipamentos 

Eireli solicitou para retirar-se da sessão às 10 horas e 30 minutos, abrindo mão da assinatura dessa 

ata. Decorrido o prazo, ou após o recebimento do documento solicitado, 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 Luis  Suder 
Equipe de Apoio 

 

Fabiola Fregonese 
Equipe de Apoio 

 

Sponchiado Jardine Veículos Ltda 

 

Rossi Produtos Hospitalares LTDA 

 

Francieli Haiduk Rigo Ltda ME Kalbrink- Materiais e Equipamentos Educativos 

LTDA 
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Guilherme Xavier Piva Eireli – EPP Serv Sul Comércio e Assitência Técnica a Saúde 
Eireli- EPP 
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ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTO REAPRESENTADO 

PELO BENEFÍCIO DA LC 123/2006 - EDITAL Nº 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 

010/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino 

Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se a 

partir das quatorze horas, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela 

Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de analisar o documento 

reapresentados pela empresa  Rossi Produtos Hospitalares LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 00.072.182/0001-06, estabelecida na Rua João Leonardelli, nº 155, Bairro Santa 

Catarina, na cidade de Caxias do Sul/ RS, solicitado na ata de sessão deste mesmo dia. Em 

análise ao documento, verificou-se que o Alvará de Licença de Localização e/ou 

Funcionamento está de acordo com as exigências editalícias, sendo assim, a empresa foi 

declarada HABILITADA. O processo será encaminhado à autoridade superior para 

homologação e adjudicação, conforme classificação final. 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 

 

 

 

 


