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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 058/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

Aos onze dias do mês de junho 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

026/2021, de que trata o Edital nº 058/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa

para  prestação  de  serviços  de  acolhimento  em  Instituições  de  longa  permanência. 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 –

Willian Jurandir da Silva, inscrita no CNPJ sob nº 05.769.326/0001-00, estabelecida na Av.

Leonilda da Cunha Flore, nº 259, Maggi de Césaro,  na cidade de Passo Fundo, RS, neste

ato representada pela Sra. Lorena Mendes dos Santos, inscrita no CPF sob nº 431.608.400-

34  e  2 – Cristo  Rey  Residencial  Terapêutico  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

23.019.975/0001-67, estabelecida na RS 153, nº 1085, Bairro Santa Marta, na cidade de

Passo Fundo, RS, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Ross Cover, inscrito no CPF sob

nº  030.052.780-26.  Todas  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. 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 Willian Jurandir da Silva foi aberto e os

documentos  rubricados  e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes

presentes.  Verificou-se  que  a  empresa  supracitada apresentou  a  Certidão  negativa  de

natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida por distribuidor divergente
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da sede da empresa licitante  sendo assim a empresa foi declarada inabilitada. Porém, de

acordo com o art. 48, § 3º, da Lei de Licitações “quando todos os licitantes forem inabilitados

ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o

prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação”, portanto aplica-se o

prazo para reapresentação de documento válido.  O item 01 restou fracassado e os itens 02,

04, 05 e 06 restaram desertos. Tendo em vista que a empresa Willian Jurandir da Silva foi

declarada vencedora para o item 03, a sua habilitação fica condicionada a apresentação de

nova  certidão  falimentar.  Intimados,  os  licitantes  não  manifestaram intenção  de interpor

recurso. Decorridos os prazos, e após o recebimento do documento válido, 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

  Willian Jurandir da Silva Cristo Rey Residencial Terapêutico LTDA
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88597984/0001-80CNPJ: 

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 1 de 1

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL000062/21 Sessão: 1

Item Descrição do Produto/Serviço Unid. Quant.Código Valor TotalValor Unit.
326130 - WILLIAN JURANDIR DA SILVA

3 009.001.456 ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA- GRAU DE DEPENDÊNCIA IIIUN 36 6.122,70 220.417,20

220.417,20Valor Total Geral:

220.417,20Valor Total da Licitação:


