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

Aos  nove dias do mês de  maio 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 nove horas, a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio,

designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de dar continuidade ao

certame, referente ao 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. Fizeram-se presente nesta sessão as seguintes 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. Decorridos os prazos estabelecidos na ata

de sessão do dia dezoito  de abril  do corrente ano,  todas as empresas apresentaram novas

propostas  e  planilhas  de  custos  como fora  oportunizado.  Ato  contínuo,  as  novas  propostas

financeiras  foram  rubricadas  e  examinadas  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitantes

presentes, sendo todas classificadas.  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  para  o  único  lote,  bem  como  a  conformidade  das  propostas,  com  as

especificações do Edital. Ato contínuo, o envelope contendo os documentos de habilitação da

empresa Tomazzelli & Tomazzelli Ltda foi aberto e os documentos rubricados e examinados

pela Pregoeira e Equipe de Apoio.  Verificou-se que a  Certidão Negativa de Débitos  com a

Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal e o  Certificado de

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estão com prazo de validade

expirado em razão do envelope de habilitação ter sido aberto após a data inicial do certame,

exceto o Certificado do FGTS que já estava vencido. sendo assim a empresa foi inabilitada.

Porém, em atendimento ao subitem 8.3 do referido Edital, a empresa tem o prazo de 5 (cinco)

dias úteis para apresentação dos referidos documentos dentro do prazo de validade. Ficando
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assim a sua habilitação condicionada a apresentação dos documentos solicitados. Determino

que a empresa Tomazzelli & Tomazzelli Ltda, declarada vencedora para o único lote apresente

no  prazo  supracitado  proposta  adequada  aos  valores  finais,  no  valor  de  R$  57.700,00.

Intimados, os licitantes presentes não manifestaram intenção de interpor recurso. Decorridos os

prazos, 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
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