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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 325/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2022

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 1182, de 28 de

setembro de 2022 incumbidos  de abrir  e  processar  a  licitação  realizada  na modalidade

Pregão Presencial  nº 055/2022, de que trata o Edital nº 325/2022,  que tem por objeto a

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  desinsetização,  desratização,

limpeza e desinfecção de reservatórios de água,  em prédios e espaços de uso público do

Município de Serafina Corrêa/RS. 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 – Marcos André Reichert & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº

06.941.912/0001-44, estabelecida na Av. Independência, nº 787, Bairro Centro, na cidade

de Vitor Graeff, RS, neste ato representada pelo Sr. Marcos André Reichert, inscrito no CPF

sob nº 994.656.470-04; 2 – Bioambiental Desinsetizadora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº

14.723.575/0001-47, estabelecida na Linha Benjamin Constant, nº 90, Bairro Aparecida, na

cidade de Serafina Corrêa, neste ato representada pelo Sr. Marlon Fábio Nicola, inscrito no

CPF sob nº 007.813.150-26; 3 – Efficiency Higienização e Consulktoria Ltda, inscrita no

CNPJ sob nº 38.175.977/0001-12, estabelecida na Rua Tristão Monteiro, nº 2525, na cidade

de Igrejinha/RS, neste ato representada pelo Sr. Dionatan Alves Ferreira, inscrito no CPF

sob nº 028.004.130-69 e  4   -  Kollet Serviços de Imunização, Limpeza e Controle de

Pragas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.363.891/0001-90, estabelecida na Rod. Rs 239,

Km 33, nº 671, apto 07, na cidade de Araricá/RS, neste ato representada pelo Sr. Eldo Ivo

Lauck,  inscrito  no  CPF  sob  nº  543.850.080-00.  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. Iniciada a

rodada de lances e posterior  ao não interesse em novos lances,  deu-se encerrada esta
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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  e  Equipe  de Apoio.  A  empresa Marcos  André

Reichert  &  Cia  Ltda  apontou  divergências  nos  documentos  de  habilitação  da  empresa

Bioambiental Desinsetizadora Ltda, sendo apontado o item 8.2.5, alíneas “b” e “c”, pois a

empresa afirma ser necessário a apresentação dos referidos documentos, ainda assim a

empresa aponta que o Atestado de Capacidade Técnica, alínea “f”, pois não é compatível

em quantidade ao objeto solicitado e não constem análise da água, além da autenticação do

documento que fora autenticado por servidor no mesmo dia que o documento foi exarado

pelo órgão. Portanto, a Pregoeira e Equipe de Apoio decidem pela suspensão da sessão

para diligências, retornando no dia de hoje às 13h e 30 mim. 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

Marcos André Reichert & Cia Ltda Bioambiental Desinsetizadora Ltda

Efficiency Higienização e Consulktoria Ltda Kollet Serviços de Imunização, Limpeza e

Controle de Pragas Ltda
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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 325/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2022

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 treze horas e trinta minutos, a Pregoeira Michelle

Veiga  e  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº  1182,  de  28  de  setembro  de  2022

incumbidos  de  dar  continuidade a  licitação  realizada  na  modalidade  Pregão  Presencial  nº

055/2022,  de  que trata  o  Edital  nº  325/2022  que  foi  suspensa  para  diligências. A  empresa

Marcos André Reichert & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 06.941.912/0001-44, estabelecida na

Av. Independência, nº 787, Bairro Centro, na cidade de Vitor Graeff, RS, neste ato representada

pelo Sr. Marcos André Reichert, inscrito no CPF sob nº 994.656.470-04 foi única presente na

sessão.  Conforme  diligências  realizadas   a  Pregoeira  e  Equipe  de  Apoio  concluem  que  o

documento apresentado pela empresa  Bioambiental Desinsetizadora Ltda, referente ao o item

8.2.5, alíneas “b” e “c” está de acordo com as exigências editalícias, no entanto  o Atestado de

Capacidade  Técnica,  alínea  “f”,  não  é  adequado  ao  objeto  solicitado  pois  o  mesmo  não

demonstra detalhamento dos serviços executados, portanto a empresa foi declarada inabilitada.

Dessa forma prosseguiu-se com a abertura  do  envelope de habilitação da empresa Marcos

André Reichert & Cia Ltda, segunda colocada para todos os itens. Ato contínuo os documentos

foram rubricados e examinados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitante presente. Tendo em

vista a classificação e habilitação, a Pregoeira declarou vencedora a empresa  Marcos André

Reichert  &  Cia  Ltda  para  todos  os  itens, conforme  Classificação  Final.  Intimado,  o  licitante

presente não manifestou intenção de interpor recurso.  Determina-se o prazo de dois dias úteis

para apresentação de nova proposta e planilha de custos adequada ao valor  final.   Após o

recebimento do documento solicitado 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

Marcos André Reichert & Cia Ltda
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