
 

 

ATA N.º 1.893 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2022 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

 

Ata de análise de recurso administrativo apresentado pela empresa Brenda Maria Ribeiro Paes - ME, a qual encaminhou 

a Administração Pública seu recurso em tempo hábil as exigências do edital descritas ao referido Pregão Presencial n.º 

15/2022 e ainda, verificação de regularidade de documento com prazo de validade vencido referente a habilitação da 

empresa Elieti Zanchetta 00986493023, junto ao ato licitatório. 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 oito horas do dia primeiro 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 e neste ato não houve o 

comparecimento dos representantes das empresas do referido certame. Em verificação a documentação apresentada pela 

empresa Brenda Maria Ribeiro Paes - ME e observado o Parecer Jurídico – Matérias diversas, expedido na data de 28 

de julho de 2022, o Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio seguem o entendimento exposto para o não provimento do 

recurso administrativo, observados que os argumentos descritos pela empresa Brenda Maria Ribeiro Paes - ME não 

merecem provimento visto que a empresa Elieti Zanchetta 00986493023 mantém as condições  adequadas ao 

cumprimento ao objeto pactuado no certame, bem como, comprovou todos os requisitos exigidos no presente edital. Em 

continuidade ao processo licitatório, conforme Ata nº 1.890, o Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio analisaram a 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), com data de vencimento anterior à data do certame na data da sessão, onde a empresa Elieti 

Zanchetta 00986493023 realizou a entrega de uma nova certidão junto a Administração Pública, a qual obteve o prazo 

para regularizar sua situação junto ao órgão responsável. Em verificação ao exposto a empresa apresentou-se em 

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, 

como segue: 

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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