
ATA nº 02 ao EDITAL 03/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de 

Reuniões, localizada no Centro Administrativo Municipal de Agudo – Avenida Tiradentes, nº 

1.625, nesta cidade de Agudo – RS, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada pelo 

Decreto nº. Decreto nº. 032/2018, de 19 de março de 2018, composta pelos Srs. CLÓVIS FERNANDO 

FICK – Pregoeiro, CLAIR LISANDRA WILHELM e MAGDIEL DICKOW, membros da Equipe de 

Apoio, para procederem à análise do Edital nº. 03/2018, de 19 de janeiro de 2018, modalidade 

Pregão Presencial, que trata da aquisição de 267 Cargas de Gás de Cozinha de 13 Kg (Item 1) e 

32 Cargas de Gás de Cozinha de 45 Kg (Item 2), para atender as necessidades da Administração 

Municipal. Assim, no dia 05 de fevereiro de 2018, às 14h, no Centro Administrativo Municipal 

fora realizado o recebimento e julgamento das propostas, tendo a participação de três empresas, 

quais sejam, Ricardo R Schiefelbein ME, Delci Enio Friedrich ME e Central de Gás DV Ltda 

ME. Ato contínuo, todas as empresas participantes foram classificadas para dar lances, sendo 

que nenhuma delas apresentou lance para diminuição do valor. Assim, resultou como vencedora 

do certame a empresa Ricardo R Schiefelbein ME, pelos valores de R$ 83,50 (oitenta e três reais 

e cinquenta centavos) para o item 1, e R$ 389,80 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta 

centavos) para o item 2, do presente processo licitatório. Contudo, o Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, no uso das atribuições que lhes são conferidas, sugere ao Sr. Prefeito Municipal a 

revogação desta licitação, por entender ser antieconômico ao Município, senão vejamos: O 

município fixou valor de referência, através de pesquisa de preços – fls. 02 do processo 

licitatório – no valor de R$ 68,50 (Sessenta e oito reais e cinquenta centavos) para o item 1 e R$ 

355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) para o item 2. Ocorre que, os resultados obtidos 

através desta licitação foram de 21,90% maior que o valor de referência para o item 1 e 9,80% 

maior para o item 2. Diante disso, realizaram-se várias pesquisas de preços, conforme tabela 

abaixo, que demonstram que os preços ora licitados, estavam fora da realidade do mercado: 

 

Pesquisa 01: Realizada, por telefone, na semana da realização deste Pregão. 

Item Descrição 
Delci Enio 

Friedrich - ME 

Ricardo L. 

Schiefelbein - ME 

Diogo Derli 

Wendt & Cia 

Central de Gás 

DV Ltda - ME 

01 Cargas de gás, 13 Kg R$ 70,00 R$ 75,00 R$ 63,00 R$ 65,00 

02 Cargas de gás, 45 kg - - - - 

 

Pesquisa 02: Realizada, pela Secretaria de Educação e Desporto, em 03/04/2018. 

Item Descrição 
Delci Enio 

Friedrich - ME 

Ricardo L. 

Schiefelbein - ME 

Diogo Derli 

Wendt & Cia 

Central de Gás 

DV Ltda - ME 

01 Cargas de gás, 13 Kg R$ 75,00 R$ 59,40 R$ 74,00 R$ 55,00 

02 Cargas de gás, 45 kg R$ 365,00 R$ 249,50 R$ 300,00 R$ 240,00 

 

Pesquisa 03: Realizada, pela Secretaria de Educação e Desporto, em 30/07/2018. 

Item Descrição 
Delci Enio 

Friedrich - ME 

Ricardo L. 

Schiefelbein - ME 

Diogo Derli 

Wendt & Cia 

Central de Gás 

DV Ltda - ME 

01 Cargas de gás, 13 Kg R$ 54,85 R$ 53,50 R$ 64,00 R$ 59,99 

02 Cargas de gás, 45 kg R$ 287,00 R$ 239,00 R$ 320,00 R$ 260,00 
 

Sendo assim, verifica-se de forma clara que não foi encontrada a proposta mais 

vantajosa à Administração Municipal, eis que as propostas vencedoras foram muito superiores 

aos valores de referência fixados, e os apurados nas novas pesquisas de mercado.  



Assim, entende e sugere o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, a revogação do presente 

processo licitatório, a fim de ser encontrada a proposta mais vantajosa à Administração 

Municipal. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a presente reunião e 

procedeu-se à assinatura da presente ata e o seu encaminhamento ao Sr. Prefeito Municipal, para 

decisão final. 

Agudo, 01 de outubro de 2018. 

 

 

CLÓVIS FERNANDO FICK 

Pregoeiro 

 

CLAIR LISANDRA WILHELM                                             MAGDIEL LUIZ DICKOW 

               Equipe de apoio                                                               Equipe de apoio  

  

 

 

Vistos. 

 

Após acurado exame do processo licitatório, entendo que a decisão do 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio está em conformidade com a legislação e 

princípios norteadores da Administração Pública, modo pelo qual ratifico a 

decisão retro. Ante esta decisão, abre-se o prazo recursal previsto no Art. 

109, I, “c”, da L.F. 8.666/93. Publique-se a mesma na Imprensa Oficial do 

Município, cita-se Quadro Mural, junto ao hall de entrada do Centro 

Administrativo Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 

1.855/2012. Na ausência de apresentação de recurso, dê-se seguimento à 

revogação do presente certame. 

 

                                                                 

 Agudo, 01 de outubro de 2018. 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal 

 


