
 

 

ATA N.º 1.894 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

 

Ata de análise de regularidade de documento com prazo de validade vencido referente a habilitação da empresa Elieti 

Zanchetta 00986493023, junto ao ato licitatório, conforme as exigências do edital descritas ao referido Pregão 

Presencial n.º 15/2022. O objeto da licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços de orientação técnica 

na realização de oficinas culturais e artísticas de dança e artes marciais, junto à Secretaria de Assistência Social – 

CRAS. Às nove horas do dia dois do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, 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 6.854 de 30 de setembro de 2021. Em verificação ao caso exposto na Ata nº 1.893 e errata, 

a empresa Elieti Zanchetta 00986493023 manifestou na data de primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois, através de 

e-mail o interesse de prorrogação do prazo de entrega da prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa), conforme o item 7.3.1 do edital, a fim 

de comprovar a regularidade da empresa junto ao órgão e obter a habilitação ao certame. A empresa realizou na presente 

data, a entrega do documento exigido junto a Administração Pública, onde o Pregoeiro e a Equipe de apoio, realizaram 

a verificação dos dados constantes na referida certidão, constatando a conformidade com as exigências editalícias e 

tempestivamente no prazo próprio. Dessa forma, o Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio proclamam a empresa Elieti 

Zanchetta 00986493023 como habilitada e classificada no certame. De forma conclusiva, segue as empresas vencedoras 

no presente certame: 

 

Fornecedores Soma Vencidos 

LC123 BRENDA MARIA RIBEIRO PAES - ME - Itens: 1 2 R$ 55.380,00 

LC123 ELIETI ZANCHETTA 00986493023 - Itens: 3 R$ 24.120,00 

 

 

Será disponibilizada a presente ata no sítio oficial da Prefeitura - http://www.charrua.rs.gov.br e endereço eletrônico 

cadastrado na fase de credenciamento pelas empresas participantes do processo licitatório. Nada mais havendo a 

registar encerrou-se a presente ata que segue assinada pelo Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio. 
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JANICE MÁRCIA HOINOVSKI SIMIONI 
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