
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº  209/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022, REGISTRO
DE PREÇOS Nº 025/2022

Aos  dezesseis dias  do  mês  de  agosto 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
034/2021,  de  que  trata  o  Edital  nº  209/2021,  que  tem por  objeto  o  Registro  de  Preços  de
diversos materiais como areia, brita, pó de brita, entre outros, a serem adquiridos quando deles o
Município  necessitar. A  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 – Gato Preto Transportes Eireli,  inscrita no CNPJ sob nº 36.446.361/0001-03,
estabelecida na Av. Monsenhor João Benvegnu, nº442, na cidade de São Domingos do Sul/ RS,
neste ato representada pela Sra. Patrícia Klanovicz Morez, inscrita no CPF sob nº 052.912.340-
16;  2  –  J  A  Extração  de  Basalto  Eireli,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  90.123.845/0001-67,
estabelecida na Linha 19, s/nº, Interior, na cidade de Casca/ RS, neste ato representada pelo Sr.
Artemino  Klanovicz,  inscrito  no  CPF sob nº  384.067.990-72;  3 – Britagem São Domingos,
inscrita no CNPJ sob nº 15.219.914/0001-15, estabelecida na Estrada Linha Quarta, s/nº,  na
cidade de São Domingos do Sul/ RS, neste ato representada pelo Sr. Eder Pires, inscrito no CPF
sob  nº  002.363.170-83;  4  –  Basel  Basalto  Serrano  Eireli  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
87.010.294/0001-10, estabelecida na Estrada RS 324- KM 260, s/nº, na cidade de Casca/ RS,
neste ato representada pelo Sr. José David Klanovicz, inscrito no CPF sob nº 197.050.420-04; 5
– Mineradora Tupy LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 88.213.954/0001-23, estabelecida na Linha
Cel. Agilberto Maia, s/nº, Bairro Santa Gema, na cidade de São Domingos do Sul/ RS, neste ato
representada pela Sra. Cristiane Benvegnú Klanovicz, inscrita no CPF sob nº 008.018.020-59;  6
– Mineradora K9 Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 30.637.830/0001-95, estabelecida na Rodovia
ERS 324, Km 290,3, Vila Sabiá, na cidade de Nova Prata / RS, neste ato representada pelo Sr.
Eduardo Klanovicz,  inscrito  no CPF sob nº  021.006.840-00 e  7– Basalto  São Miguel  Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 04.738.705/0001-61, estabelecida na Linha Santa Maria Goretti, s/nº, na
cidade de Paraí/ RS, neste ato representada pelo Sr. Alessandro Lisowski, inscrito no CPF sob
nº 687.480.600-97. 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, os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas foram
abertos e os documentos rubricados e examinados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes
presentes. Verificou-se que a empresa Mineradora Tupy LTDA apresentou apenas um Registro
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de Licença junto a ANM solicitado na Licença de Operação, sendo realizado diligências verificou-
se que os demais Registros não atendem a exigência da LO pois um está vencido e o outro sem
publicação oficial. Portanto a empresa foi inabilitada, procedeu-se com a abertura do envelope
de habilitação do segundo colocado. Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira
declarou vencedora as empresas  conforme Classificação Final.  Intimados, a representante da
empresa  Mineradora  Tupy  LTDA manifestou  intenção  de  interpor  recurso  quanto  a  sua
inabilitação. Abre-se o prazo recursal nos termos do inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02
ficando os demais licitantes desde logo intimado para apresentar contrarrazões em igual número
de  dias. 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 Luis Suder
Equipe de Apoio

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio
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