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

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 071/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023.

Aos oito dias do mês de março 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 015/2023, de que trata o Edital nº 071/2023, que tem por objeto a Prestação

de serviços através de oficinas de Taekwondo destinadas ao público atendido no serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família (PAIF). 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  –  Isnara  Danubia  Wihelms,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  22.346.206/0001-00,

estabelecida na Rua Tancredo Neves, nº 972, Bairro Rio Branco, na cidade de Rolante, RS,

neste  ato  representada  pela  Sra.  Isnara  Danubia  Wihelms,  inscrita  no  CPF  sob  nº

029.123.150-00.  A  empresa  declara  ser  beneficiária  da  LC  123/06.  Os  documentos  de

credenciamento da empresa foram analisados e repassados aos presentes para rubricar,

juntamente com os envelopes lacrados. Durante a fase de credenciamento, verificou-se que a

empresa Isnara Danubia Wihelms não pode ser credenciada, pois conforme Parecer Jurídico nº

357/2022 exarado pela Assessoria Jurídica desse Município e Informação nº 373/2017 exarada

pela DPM Consultoria, a mesma tem sua constituição empresarial na forma de MEI, sendo assim

impedida de prestar o serviço objeto dessa licitação para o Município, pois se trata de um caso

de cessão de mão de obra, sendo assim a licitação restou fracassada. Intimado, o licitante

presente não manifestou intenção de interpor recurso. 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.
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