
Sexta-feira, 10 de junho de 2022 às 10:43, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3968000: ATA IV DO PROCESSO LICITATÓRIO N°
50/2022

ENTIDADE
Prefeitura municipal de Rio dos Cedros

MUNICÍPIO
Rio dos Cedros

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3968000

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3968000


  

Ata IV do Pregão Presencial nº 50/2022 - FRACASSADO 
 

Ao decimo dia do mês de junho do ano de 2022, às 09h:00min, reuniram-se no Salão Nobre 
da Prefeitura Municipal, o pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 
594/2021, para continuarem as atividades pertinentes ao Pregão Presencial nº 50/2022.  

Considerando que a comissão inabilitou a empresa ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA por possuir restrição na comprovação da regularidade fiscal, mais precisamente 
no que se diz respeito a Certidão Negativa Federal item 7.3.1 alínea “a”. Sendo aberto prazo 
para regularização onde a mesma não aprestou o documento regularizado. 
 
Considerando que a segunda colocada “SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA” foi 
habilitada e convocada para apresentar a proposta reajustada de acordo com o valor final 
cotado para o lote. E não apresentou. Sendo Motivo para desclassificação. 
 
Considerando que foi verificado por esta comissão após a habilitação que a empresa 
“SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA” apresentou parcialmente o atestado de 
capacidade técnica relativo ao item 7.3.4 alínea “b” mais precisamente no que diz respeito a 
prestação de serviços em rede energizada de energia elétrica em alta tensão onde não 
houve a comprovação. 
     
A comissão resolve declarar a presente licitação, como FRACASSADA, fato pelo qual fica 
aberto o prazo de 3 (três) dias após a publicação da presente ata no Diário Oficial dos 
Municípios (DOM/SC) e no site oficial do Município, para que caso seja de interesse da 
empresa SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA apresente recurso perante a sua 
Desclassificação/Inabilitação. Após esse prazo e considerando o Fracasso do presente 
processo o mesmo será finalizado e arquivado. 
 

Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, ressalvando ainda que os membros da 
equipe de apoio ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame. 
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