
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 198/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022,

REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 

Aos treze dias do mês de julho 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

032/2022, de que trata o Edital nº 198/2022, que tem por objeto o Registro de Preços para

aquisição e instalação de redes de proteção de quadra a ser adquiridos 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 – M Eidelwein Redes de Proteção, inscrita no CNPJ sob nº 41.967.547/0001-

48, estabelecida na Rua Três Passos, nº 294, Bairro Universitário, na cidade de Lajeado/

RS, neste ato representada pelo Sr. Matias Eidelwein, inscrito no CPF sob nº 010.100.120-

70;  2 – Educando Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda,  inscrita  no CNPJ sob nº

438.536.93/0001-78, estabelecida na Av. Cel. Marcos José de Leão, nº 583, Bairro Centro,

na cidade de Feliz, RS, neste ato representada pelo Sr. Ismael Nedel, inscrito no CPF sob nº

016.607.090-40 e  3 –  Prote  Oeste Ltda,  inscrita  no  CNPJ sob nº  22.087.025/0001-07,

estabelecida na Rua Hans Dieter Schmidt, nº 301, na cidade de Concórdia, SC, neste ato

representada pelo Sr. Evandro Wagner, inscrito no CPF sob nº 073.343.239-55. 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. 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. 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 foi

aberto  e  os  documentos  rubricados  e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e

licitantes presentes. Verificou-se que a empresa Prote Oeste Ltda apresentou o documento

solicitado no item 8.2.2, alínea “e” com efeitos de Positiva em desacordo com o solicitado,
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sendo  assim a  mesma foi  declarada  inabilitada,  porém pelo  benefício  da  LC  123/06  a

empresa tem o direito a reapresentação de documento válido no prazo de cinco úteis, sendo

a sua habilitação condicionada as exigências editalícias. No entanto, em diligência, verificou-

se que a empresa possui a Certidão Negativa de Débitos Municipais válida sendo a mesma

integrada ao processo e a empresa declarada habilitada. Tendo em vista a classificação e

habilitação, a Pregoeira declarou vencedora a empresa Prote Oeste Ltda, para o único item

no  valor  de  9,59  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

Livia Souza Vivian
Equipe de Apoio

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio

M Eidelwein Redes de Proteção Educando Comércio de Artigos Pedagógicos
Ltda

Prote Oeste Ltda

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

   


