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

DOCUMENTOS  DO  EDITAL  Nº  245/2022,  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  041/2022,

REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2022

Aos  dezessete 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 041/2022, de que trata o Edital  nº  245/2022,  que tem por objeto o

Registro de Preços para aquisição de Larvicida Biológico – BTI, a ser utilizado quando dele

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–.  Sanigran Ltda, inscrita no CNPJ nº 15.153.524/0001-90, estabelecida na

Rua Jacob Gubaua, nº 250, na cidade de Almirante Tamandaré/PR, neste ato representada

pelo  Sr.  Leonardo  Pineda,  inscrito  no  CPF  sob  nº  077.675.859-48  e  2–  Comércio  e

Representações Mattielo Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 88.245.485/0001-24, estabelecida

na Rua Ricardo Cainelli,  nº 181, Bairro Maria Goretti, na cidade de Bento Gonçalves/RS,

neste ato representada pelo Sr. Alessandro Alessio, inscrito no CPF sob nº 819.870.720-49.

Todas  as  empresas declaram  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.  A empresa Comércio e Representações Mattielo  Ltda afirma que a

proposta apresentada pela empresa  Sanigran Ltda não atende aos requisitos editalícios,

assim como falta  com a verdade ao afirmar  que o produto possui  CEPA,  além de que

conforme apontado pela empresa concorrente não se trata de questão de formulação e sim

do estudo  da linhagem do microrganismo.  Em contra  partida  a  empresa Sanigran  Ltda

afirma que o seu produto não é certificado pela OMS assim como o ofertado pela empresa

concorrente, conforme a lista de produtos certificados e recomendados no site da OMS, pois

somente os produtos granulados da empresa concorrente são certificados e recomendados.
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Portanto  a  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio  decidem  pela  suspensão  do  certame  para

diligências com o setor responsável. Determina-se a continuidade da sessão na data de hoje

às  13h30min.  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

Stela Nodari
Equipe de Apoio

Comércio e Representações Mattielo Ltda Sanigran Ltda
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