
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 043/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022.

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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 006/2022, de que

trata o Edital nº 043/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição e

instalação  de  materiais  de  alarmes  e  prestação  de  serviços  de  manutenção  e  o

monitoramento destes alarmes em espaços escolares.  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  –  Security  Segurança  Eletrônica  Ltda,

inscrita no CNPJ sob nº 29.191.331/0001-38, estabelecida na Rua Eli José de Cesaro, nº 397,

Bairro  Planalto,  na cidade de Serafina  Corrêa,  RS, neste ato representada pelo  Sr.  Cristian

Lanzzarini, inscrito no CPF sob nº 029.747.530-43 e 2 – Monitora Bento Eireli- EPP, inscrita no

CNPJ  sob  nº  03.240.307/0001-58,  estabelecida  na  Rua  Augusto  Geisel,  nº  320,  Bairro

Juventude da Enologia,  na cidade de  Bento Gonçalves, RS, neste ato representada pelo Sr.

Luis Gustavo Zandonai, inscrito no CPF sob nº 532.149.000-72 e 3 – Tomazzelli & Tomazzelli

Ltda,  inscrita no CNPJ sob nº 16.973.453/0001-34,  estabelecida na Rua Luiz  Faé,  nº 1068,

Bairro  Centro,  na  cidade  de  Serafina  Corrêa,  RS,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Ivor

Tomazzelli, inscrito no CPF sob nº 001.647.430-90. 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.  Verificou-se que todas as propostas foram desclassificadas, pelos

seguintes  motivos: Security  Segurança  Eletrônica  Ltda  faltou  mencionar  a  marca  dos

equipamentos, assim como o valor da planilha de custos está divergente da proposta financeira,

Monitora  Bento Eireli-  EPP não discriminou os valores de taxas,  impostos  e lucro conforme

solicitado no item 6.1, alínea “b” do edital e  Tomazzelli & Tomazzelli Ltda apresentou na planilha

de custos com valor divergente para o item 03 da proposta financeira.
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Portanto,  sendo  que  todas  as  empresas  participantes  do  certame  tiveram  suas

propostas  desclassificadas,  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.  Diante  do exposto,  após a apresentação de nova proposta

financeira  e  planilha  de  custos,  será  determinada  nova  data  para  continuidade  da

sessão.  Desde já, a Pregoeira determina a suspensão da sessão. 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.
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