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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021, REGISTRO

DE PREÇOS Nº 026/2021

Aos dois dias do mês de agosto 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 034/2021, de que

trata o Edital nº 081/2021, que tem por objeto o Registro de preços de materiais ambulatoriais a

serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19. O pregoeiro e

Equipe de Apoio, nos termos do edital,  receberam os documentos para credenciamento e os

envelopes de habilitação e proposta financeira das empresas: 1 – Dental Show- Comércio de

Produtos Odontológicos e Hospitalares Eireli,  inscrita no CNPJ sob nº 11.776.334/0001-78,

estabelecida na Av. Luiz Antônio Faedo, nº 1810 Bairro Centro, na cidade de Francisco Beltrão,

PR, neste ato sem representante presente em sessão; 2 – MK Produtos Médico Hospitalares,

inscrita no CNPJ sob nº 00.411.441/0001-86, estabelecida na Rua Portuguesa, nº 455, Bairro

Partenon,  na  cidade  de  Porto  Alegre,  RS,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Fernando  Klós,

inscrito no CPF sob nº 832.911.300-06;   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 – Luis Henrique Piassini dos Santos, inscrita no CNPJ sob

nº 19.885.795/0001-90, estabelecida na Rua Vicente Basso, nº 765, Bairro Progresso, na cidade

de Tapera/ RS , neste ato representada pelo Sr. Luis Renato dos Santos, inscrito no CPF sob nº

442.558.610-72;  5 – GD Atacadista de Produtos de higiene e Limpeza Eireli,  inscrita  no

CNPJ sob nº 10.674.585/0001-89, estabelecida na Rodovia RS 135, KM 74, nº 703, Bairro Santo

Antônio,  na  cidade  de  Erechim,  RS,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Ismael  Filippi  Agazzi,

inscrito no CPF sob nº 026.803.750-76 e  6 – Adejor do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº

04.061.219/0001-51, estabelecida na Av. Fernando Ferrari, nº 650, Centro, na cidade de Muçum,

RS, neste ato representada pelo Sr. Jurandir Joisé Pretto, inscrito no CPF sob nº 519.315.910-

91.  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
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abertos,  as propostas rubricadas e examinadas pela Pregoeira,  Equipe de Apoio e licitantes

presentes.  Verificou-se a inconformidade da descrição do item 07,  sendo ele  fracassado.  A

empresa Adejor do Brasil Ltda solicitou desclassificação dos itens 05 e 06 de sua proposta, pois

a marca ofertada não atende as exigências descritas no edital. 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.  O item 20 restou deserto. Ato contínuo,  os

envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  das  empresas  foram  abertos  e  os

documentos rubricados e examinados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes.

Tendo  em vista  a  classificação e  habilitação,  a  Pregoeiro  declarou  vencedora  as  empresas

conforme Classificação Final.  Intimados, os licitantes presentes não manifestaram intenção de

interpor  recurso.  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

MK Produtos Médico Hospitalares Rossi Produtos Hospitalares LTDA

Luis Henrique Piassini dos Santos GD Atacadista de Produtos de higiene e

Limpeza Eireli

Adejor do Brasil Ltda
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