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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 019/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023, 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 Santos da 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 006/2023, de que trata o Edital nº 019/2023, que tem por 

objeto o Registro de Preços de concreto betuminoso usinado, concreto usinado e massa 

asfáltica a serem adquiridos quando deles a Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e 

Desenvolvimento Urbano. A Pregoeira e Equipe de Apoio, nos termos do edital, receberam 

os documentos para credenciamento e os envelopes de habilitação e proposta financeira da 

empresa: 1 – Concresul Britagem Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 87.547.675/0005-67, 

estabelecida na RS 324, km 38, Linha Dezesseis, Bairro Povoado Migliavacca, na cidade de 

Casca, RS, neste ato representada pelo Sr. Gilmar Ferronato, inscrito no CPF sob nº 

457.014.820-49. Os documentos de credenciamento da empresa foram analisados e 

repassados aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados. Durante a 

fase de credenciamento, não houve manifestação do licitante. A Pregoeira repassou as 

informações necessárias ao bom andamento do certame. Ato contínuo, o envelope 

contendo a proposta financeira foi aberto, a proposta rubricada e examinada pelo Pregoeira, 

Equipe de Apoio e licitante presente, verificada a inconformidade da numeração dos itens da 

proposta, e havendo apenas um licitante participante, sendo esse um erro sanável a 

Pregoeira e Equipe de apoio sugeriram que a empresa licitante apresenta-se nova proposta 

adequada ao solicitado, a qual será instruída 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 da 

proposta, com as especificações do Edital. Ato contínuo, o envelope contendo os 

documentos de habilitação da empresa foi aberto e os documentos rubricados e 

examinados pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Tendo em vista a classificação e habilitação, 

a Pregoeira declarou vencedora a empresa Concresul Britagem Ltda para os itens   

conforme classificação final, sendo declarado vencedor também para cotas reservadas por 
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não haver licitantes concorrentes.  Intimado, o licitante presente não manifestou intenção de 

interpor recurso. 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 Suder 
Equipe de Apoio 

Stela Maris Nodari 
Equipe de Apoio 
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88597984/0001-80CNPJ: 

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 1 de 1

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL000017/23 Sessão: 1

Item Descrição do Produto/Serviço Unid. Quant.Código Valor TotalValor Unit.
358778 - CONCRESUL BRITAGEM LTDA

2 001.010.173 CONCRETO USINADO COM BOMBEAMENTO TIPO ESTACIONÁRIO M3 400 584,00 233.600,00
3 003.001.170 CONCRETO USINADO M3 200 581,00 116.200,00

349.800,00Valor Total Geral:

349.800,00Valor Total da Licitação:


