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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 267/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022

Aos trinta 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 042/2022, de que

trata o Edital nº 267/2022,  que tem por objeto a  Contratação de empresa especializada para

prestação  de  serviços  de  transmissão,  filmagem  e  fotografia  de  eventos/locais/ações/obras

promovidos  e  ou  realizados  pela  Prefeitura  Municipal. 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–.  VT  Vídeo  Produtora, inscrita  no  CNPJ  nº

09.108.794/0001-86,  estabelecida  na  Av.  Flores  da  Cunha,  nº  580,  na  cidade  de

Cachoeirinha/RS,  neste ato representada pelo Sr. Valdemar  Lacerda dos Santos,  inscrito no

CPF sob nº 375.263.750-15;  2– Joziel  Cenci,  inscrita no CNPJ sob nº  30.889.177/0001-51,

estabelecida na Via Siena, nº 1006, Bairro Santin, na cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato

representada  pelo  Sr.  Joziel  Cenci,  inscrito  no  CPF  sob  nº  022.809.980-33;   3–  Santin

Representação Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.899.249/0001-34, estabelecida na

Av. dos Imigrantes, nº 309, na cidade de Guaporé/RS, neste ato representada pelo Sr. Julmar

Santin,  inscrito  no CPF sob nº 699.372.810-91;  4– Rudimar Rissi,  inscrita no CNPJ sob nº

12.213.170/0001-33,  estabelecida  na  Rua Pe.  Roberto  Ciotolla,  nº  1029,  Bairro  Planalto,  na

cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato representada pelo Sr. Rudimar Rissi, inscrito no CPF

sob nº 770.801.810-20; 5– Thales Alex Timbola, inscrita no CNPJ sob nº 18.120.268/0001-22,

estabelecida na Rua Don José Barre, nº 105, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de

Nova Araça/RS, neste ato representada pelo Sr. Thales Alex Timbola, inscrito no CPF sob nº

705.716.000-34 e 6– Due Studio Web Desing Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.774.929/0001-

21, estabelecida na Av. Miguel Soccol, nº 2875/205, na cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato

representada pelo Sr. Ernani Alban, inscrito no CPF sob nº 000.576.600-18. 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. Verificou-se que a empresa
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Rudimar Rissi não apresentou a Planilha de Composição de Custos solicitado no item 6.1 alínea

“b”, portanto a mesma foi desclassificada. Na sequência, os valores cotados foram lançados no

sistema e após, as propostas 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  lote,  bem  como  a  conformidade  da  proposta,  com  as

especificações  do  Edital.  Os  licitantes  das  empresas  VT  Vídeo  Produtora  e  Santin

Representação Comercial Ltda solicitaram para retirarem-se da sessão às 10h10min, abrindo

mão da assinatura dessa ata e decaindo  direito da intenção de manifestação de recurso.  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  licitante  presente.

Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedora a empresa  Due

Studio Web Desing Ltda para o único lote, sendo requisitado para que no prazo de 02 (dois) dias

a empresa apresente nova proposta e planilha de custos atualizada com o valor final. Intimados,

os licitantes presentes não manifestaram intenção de interpor recurso. Decorridos os prazos ou

após o recebimentos dos documentos solicitados 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

Joziel Cenci Rudimar Rissi

Thales Alex Timbola Due Studio Web Desing Ltda
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