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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 351/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2022

Aos  dezesseis dias  do  mês  de  dezembro  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, o Pregoeiro André Luis Suder

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

Roberta Vivian Castro responsável pela Unidade de Controle Interno do município  incumbidos de

abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 065/2022, de que trata o

Edital nº 351/2022,  que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de

topografia e georreferenciamento, com fornecimento de equipamentos necessários para a execução.

O  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  –  Jonas

Pancotte – ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.540.304/0001-44, estabelecida na Rua Primo Antonio

Guerra,  nº  911,  centro,  na cidade de Nova Alvorada/RS,  neste  ato  representada pelo  Sr.  Jonas

Pancotte, inscrito no CPF sob nº 011.535.540-54;  2 – Farias & Scopel Ltda ME, inscrita no CNPJ

sob nº 22.347.971/0001-45,  estabelecida na Av.  Floriano Borges de Goes, nº  832, na cidade de

Itapuca/RS,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Silvio  Marques  de  Farias,  inscrito  no  CPF  sob  nº

830.722.920-00; 3 – Cesar Luis Faé, inscrita no CNPJ sob nº 45.364.268/0001-40, estabelecida na

Av. Miguel Soccol, nº 1660, Centro, na cidade de Serafina Corrêa, neste ato representada pelo Sr.

Cesar Luis Faé, inscrito no CPF sob nº 013.376.930-57;  4 – TOP11 Serviços de Geotecnologias

LTDA – ME, estabelecida na Av. Miguel Soccol, nº 2570, Centro, na cidade de Serafina Corrêa, neste

ato representada pelo Sr. Auri Ugo Giuriatti, inscrito no CPF sob nº 645.149.430/53;  5 – Topomen

Serviços  de  Topografia,  Cartografia  e  Geodésia,  estabelecida  na  Rua  Paissandu,  nº  876,

Apartamento 302, Centro, na cidade de Passo Fundo/RS, neste ato representada pelo Sr. Felipe Luiz

Roman, inscrito no CPF sob nº 985.727.760-87.  Todas empresas declaram ser beneficiárias da LC

123/06. 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. O Pregoeiro 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. Na

sequência, os valores cotados foram lançados no sistema e após, as propostas foram 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 item, bem

como a conformidade das propostas, com as especificações do Edital.   Ato contínuo, o envelope

contendo os documentos de habilitação da empresa Topomen Serviços de Topografia, Cartografia
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e Geodésia foi aberto, os documentos rubricados e examinados pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e

licitantes presentes.  Conforme apontamento da empresa  Jonas Pancotte – ME, o atestado de

capacidade técnica exigido no item 8.2.5, alínea “a”, não contempla todos os itens descritos

no objeto do referido edital. Em diligência com o setor de engenharia do município, verificou-

se  itens  do  objeto  da  licitação  não  contemplados  no  atestado  de  capacidade  técnica  da

referida  empresa,  portanto,  a  mesma  foi  declarada  inabilitada.  Ato  contínuo,  foi  aberto  o

envelope  de  documentação  da  empresa  Jonas  Pancotte-  ME,   os  documentos  rubricados  e

examinados pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes presentes. Verificou-se que o documento

solicitado no item 8.2.3, alínea “c” não foi  apresentado, portanto a mesma também foi  declarada

inabilitada.  Ato contínuo, o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa Cesar Luis

Faé foi aberto, os documentos rubricados e examinados pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes

presentes.  Tendo em vista a classificação e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedora a empresa

Cesar  Luis  Faé  conforme  classificação  final.  Intimados,  a  empresa   Topomen  Serviços  de

Topografia, Cartografia e Geodésia manifestou interesse de interposição de recurso devido a

sua inabilitação pelo objeto do seu atestado de capacidade técnica.  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 do término, abrindo mão da assinatura

dessa ata e decaindo o direito de manifestação de intenção de recurso.

André Luis Suder
Pregoeira
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