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Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

ATA DE SUSPENSÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N °  142912019 NA 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO N.°  3812019 

ATA NO. 1429/2019 

No dia 06/12/19, fez-se presente às 09:00 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Riqueza, em sua sede administrativa, sito a Rua João Mari, 55, Centro, município 
de Riqueza, Santa Catarina, sessão pública para o recebimento de propostas e habilitações 
relativas à licitação na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n° 038/2019, cujo 
objeto é aquisição de lixeiras monobloco em plástico vazado destinadas ao departamento municipal de 
obras, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo, com a presença do servidor 
Sr. André Dorigon, pregoeiro designada pela Portaria n° 205/2019 de 06 de maio de 2019, e dos 
servidores membros da equipe de apoio, sendo a Sra. Dirce Heinsohn e o Sra. Patrícia Poncio 
dos Santos Falier. No horário definido no Edital 09:10 horas o Pregoeiro deu como aberta a 
Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de 
identificação/ credenciamento da(s)empresa(s) licitante(s) e seu(s) respectivo(s) 
representante(s) legal(is). Por parte dos proponentes, participaram da sessão, apresentando o 
credenciamento e munidos dos envelopes n° 1 e 2: 

Cód. Razão social do Proponente CNPJ/CPF do Representante Documento 
Prop.  Proponente  

1595 5ULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS 72.098.312/0001-90 Ibanor Guaragni 250.952.509- 
LTDA  34 

1993 GESUL COMERCIAL LTDA 14.711.959/0001-40 Luiz Flach 883.832.700- 
97 

6210'  
ECOS &M COMERCIO DE MATERIAIS E 32.991.854/0001-73 valdemir Tussi 

274.241.970- 
EQUIPAMENTOS EIRELI  53 

6211 RONAN PLASTICOS LTDA 	 18.257.589/0001-73 Renan Ronaldo 015.427.590- 
Trentin 56 

Com vistas à utilização das prerrogativas dispostas na Lei Complementar n.° 123/2006, todas 
as empresas apresentaram a Habilitação Preliminar para Microempresas ou -Empresas de 
Pequeno Porte. 

Procedida à abertura do envelope identificado com o número 01 - Proposta Comercial, passou-
se à análise de seus conteúdos. Após as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada 
pelo Pregoeiro e questionado pelos representantes das empresas presentes quanto os valores 
estarem em desacordo com o edital, por ser valor global, o Pregoeiro decidir por suspender o 
certame, para análise do edital e propostas. Será marcado data posterior para prosseguir o 
certame, sendo avisado as empresas com data, horário e local. 

Riqueza/SC, 06 de dezembro de 2019. 
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