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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 275/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 

Aos quinze dias do mês de setembro 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 046/2022, de que trata o Edital nº 275/2022, que tem por objeto o Registro de 

Preços de insumos agrícolas, a serem adquiridos quando deles 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– JE 

Substratos e Fertilizantes Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 43.338.044/0001-39, estabelecida 

na Rua Generosa Herminia Dale Laste, nº 741, na cidade de Xanxerê, SC, neste ato sem 

representante presente em sessão, os envelopes foram recebidos via transportadora, 

protocolado sob o nº 1732 em,12 de setembro do corrente ano e  2 – Bidden Comercial Ltda 

inscrita no CNPJ nº 36.181.473/0001-80, estabelecida na Rua Capitão João Zaleski, nº 1763, 

Bairro Lindóia, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada pelo Sr. Guilherme Kurtz, 

inscrito no CPF sob nº 033.782.050-32. 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 das empresas foram abertos e os documentos 

rubricados e examinados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Verificou-se 

que a empresa Bidden Comercial Ltda não apresentou a tabela de dados do CEIS para 

comprovar a regularidade da empresa, sendo assim a Pregoeira em consulta ao link verificou 

que a empresa possuis sanções, além de que a certidão solicitada no item 8.2.4 alínea “a” foi 

apresentada com prazo superior a 30 dias, e sendo também realizada diligência para verificar 



 

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 

    
 

a autenticação, porém o site oficial informa que “não é possível validar certidão, consulta fora 

do prazo”, portanto a empresa foi inabilitada. Tendo em vista a classificação e habilitação, a 

Pregoeira declarou vencedora a empresa  JE Substratos e Fertilizantes Ltda para o item 09, 

no valor de R$ 704,00, marca Forseed. Os itens 01,02 e 08 restaram fracassado e os itens 

03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 e 12 desertos. Intimado, o licitante presente manifestou intenção de 

interpor recurso em relação a inabilitação da empresa Bidden Comercial Ltda. Abre-se o 

prazo recursal nos termos do inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02 ficando o outro 

licitante 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 

 

Livia de Souza Vivian 
Equipe de Apoio 

 

Fabiola Fregonese 
Equipe de Apoio 
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