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

DOCUMENTOS  DO  EDITAL  Nº  335/2022,  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  060/2022,

REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022

Aos  vinte  e  cinco  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 e a Farmacêutica, servidora efetiva, Fernanda Sordi, incumbidos

de abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 060/2022, de

que trata o Edital nº 335/2022, que tem por objeto Registro de Preços de diversos materiais

e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, a serem adquiridos quando deles

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 –

Rossi  Produtos  Hospitalares  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  00.072.182/0001-06,

estabelecida na Rua João Leonardelli, nº 155, Bairro Santa Catarina, na cidade de Caxias

do  Sul/  RS  ,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Irineu  Rossi  ,  inscrito  no  CPF  sob  nº

487.939.650-87;  2 – MF Machado Soares, inscrita no CNPJ sob nº 03.230.856/0001-41,

estabelecida na Rua Anchieta, nº 61, Bairro Anchieta, na cidade de Porto Alegre, neste ato

sem representante presente em sessão, os documentos foram recebidos e protocolados no

departamento de licitações sob nº 2190 em 25 de novembro de 2022; 3 – Anderson Volpi

EPP, inscrita no CNPJ sob nº 31596407/0001-57, estabelecida na Rua Dinarte da Costa, nº

453,  sala 01,  Bairro Sassi,  na cidade de Carazinho/RS, neste ato representada pelo Sr.

Anderson  Volpi,  inscrito  no  CPF  sob  nº  049278949-59;  4  -  Bioquali  Equipamentos

Científicos e Assistência Técnica LTDA ,  inscrita no CNPJ sob nº 46137612/0001-21,

estabelecida na Rua Paraguai, nº 18, Bairro Centro, na cidade de Santa Rosa/RS, neste ato

representada pelo Sr. Gabriel Larsen Bordin, inscrito no CPF sob nº 030.820.190-64;  5  -

Alexandre Joel Baldo ME, inscrita no CNPJ sob nº 95141255/0001-80, estabelecida na Av.

Pedro  Caletti,  nº  218,  Bairro  Stefano  Powala,  na  cidade  de  Casca/RS,  neste  ato

representada pelo Sr. Alexandre Joel Baldo, inscrito no CPF sob nº 609.072.820-91 e  6 –

Ana  Carolina  Haack  de  Castro  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  38.387.883/0001-07,

estabelecida na Rua Ezequiel Ferreira Barbosa, nº 075, Distrito Industrial I, na cidade de

Palmeira das Missões/RS, neste ato representada pelo Sr. Lucas Fauro, inscrito no CPF sob
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nº  052.220.000-10.  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 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  Alexandre  Joel  Baldo  ME

apontou que os itens 16, 22, 23, 24 e 27 da proposta da empresa Anderson Volpi EPP não

atendem as especificações exigidas no edital, assim como os itens 14, 16 e 22 da empresa

MF  Machado  Soares.  Em  diligência  a  Pregoeira  e  Equipe  de  apoio  verificaram  os

apontamentos,  sendo  os  itens  desclassificados  das  respectivas  propostas.  A  empresa

Anderson Volpi  EPP aponta que para o item 22 da proposta do licitante Alexandre Joel

Baldo ME  não apresenta Certificação do ISO 9000, conforme solicitado, e sim o ISO 9001.

Após verificação e diligências acerca do assunto verificou-se que o ISO apresentado pela

empresa Alexandre Joel Baldo ME  atende ao exigido no descritivo do item. O item 25

restou fracassado. 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. Tendo em vista a classificação e habilitação, a Pregoeira

declarou  vencedora  as  empresas  conforme  Classificação  Final.  Intimados,  o  licitante

Anderson Volpi EPP manifestou intenção de interpor recurso acerca da desclassificação dos

itens de sua proposta. 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, as demais empresas solicitaram para retirar-se da sessão antes
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do término, abrindo mão da assinatura dessa ata e decaindo o direito de manifestação de

intenção]ao de recurso.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
Equipe de Apoio

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio

Anderson Volpi EPP Alexandre Joel Baldo ME Fernanda Sordi
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