
 

 

ATA N.º 1.824 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

 

Ata de recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de preços e 02 – contendo os 

documentos referentes a habilitação ao pregão presencial n.º 14/2021. O objeto da licitação é a 

contratação de empresa para a aquisição de fios de sisal. Às nove horas do dia vinte e nove do mês de 

abril do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências do Centro Administrativo, sito na Rua Luiz Caus, 

70, Charrua (RS), reuniram-se o Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio, todos designados pela Portaria n.º 

6.427 de 18 de janeiro de 2021 e o representante da empresa interessada em participar do certame.  

 

Participante do Pregão: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA – EPP. 

 

Realizado o credenciamento da empresa, o Pregoeiro Oficial solicitou aos membros da Comissão de 

Licitação e ao representante da empresa participante para que rubricassem os envelopes contendo as 

propostas de preços e habilitação e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve 

manifestação. Prosseguindo os trabalhos, efetuou-se a abertura do envelope 01 – contendo a proposta de 

preços da empresa credenciada. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, analisaram a descrição do item 

ofertado pela empresa, decidindo pela classificação da proposta de preços da empresa COMERCIAL 

DIFERMAQ LTAD – EPP. Foi cadastrada a proposta da empresa COMERCIAL DIFERMAQ LTAD – 

EPP, porém, verificou-se a mesma possuía valor do item maior que o valor de referência do presente 

certame. A empresa manifestou que não reduziria o valor do item até o valor de referência. Desta forma, 

resta fracassada a presente licitação. 

Observações do Pregão:  

 

1. Para o presente certame realizou-se as seguintes consultas referentes: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis – NÃO constando registros impeditivos. 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep -NÃO constando registros impeditivos. 

c) Subsecretaria da Administração: Central de Licitações – CELIC - disponível: 

http://www.celic.rs.gov.br - NÃO constando registros impeditivos. 

 

O representante das empresa COMERCIAL DIFERMAQ LTAD – EPP não manifestou interesse em 

interpor recurso. Será disponibilizada a presente ata via site da prefeitura e endereço eletrônico cadastrado 

na fase de credenciamento pela empresa participante do processo licitatório. Nada mais havendo a registar 

encerrou-se a presente ata que segue assinada pelo suplente do Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio. 
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LIAMARA HELENA FRACARO 
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VANDERLÉIA SALETE DARONCH 

 

 


