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COMUNICADO AS EMPRESAS PARTICIPANTES PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº001/2018 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO  

PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO 

Senhores Fornecedores, 

 

Tendo em vista o processo n.º 70603004/2017 referente ao Pregão 

Eletrônico nº 001/2018- Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é “Contratação 

de empresa para fornecimento de sopradores e roçadeiras costais em atendimento à 

Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, conforme condições e especificações 

estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no Sistema de Registro de 

Preços.”, expomos o que segue: 

Após a analise da proposta e documentação, os autos foram encaminhados à 

Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA para análise da proposta e ficha técnica da 

empresa arrematante ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP para o lote 01 

(cota principal) e 02 (cota reservada) roçadeiras laterais com a marca TOYAMA 

modelo TBC 50XP e a empresa arrematante CCK COMERCIAL EIRELI – EPP para o 

lote 03 (cota principal) e lote 04 (cota reservada) sopradores com a marca 

Kawashima modelo KWB63, verificou-se que algumas especificações não foram 

informadas. Desta forma, após analise das propostas e ficha técnica realizada pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA, verificou-se que, conforme COMUM. 

INTERNA Nº 100/2018 e COMUM. INTERNO Nº 101/2018, que as especificações 

apresentadas nas propostas das empresas divergem do Termo de Referência para 

aquisição de roçadeiras e sopradores, sendo assim, não há subsídio para aprovação da 

compra da referida roçadeiras.  

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, contatar com a Pregoeira, nesta 

Secretaria. 

 

GERÊNCIA DE PREGÔES, aos 25 dias do mês de maio de 2018. 

 
 
 

(assinatura no original) 
Mônica Luiza Vicznevski 

Pregoeira 


