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RELATÓRIO Nº 06/2021 
CONCLUSÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/2021 

capina, poda de árvores, recolhimento e destinação dos materiais 

 
Em 27 de agosto de 2021. 

À Senhora 
Dra. Francisca Neide Costa   
Presidente do CRMV-MA 
 

Ementa: Processo nº 1414/2021 – Contratação 
de empresas para capina, poda de árvores, 
recolhimento e destinação dos materiais. 
Pesquisa concluída por meio da Cotação 
Eletrônica n.º 06/2021; Envio para homologação 
no sistema ComprasNet, empenho e demais 
ações necessárias.  

 

1 - DO RELATÓRIO  

 
1.1. Trata-se do Processo Administrativo nº 1414/2021, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada em capina, poda de árvores, recolhimento 
e destinação dos materiais.  

 
1.2. Diante de eventual dispensa de licitação em razão do valor e objetivando ampliar 

a competitividade do procedimento, foi utilizado o sistema de cotação eletrônica, 
nos termos da Portaria nº 306/2001/MPOG, vez que o sistema de dispensa 
eletrônica, previsto no art. 51, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019, ainda não foi 
instituído pelo Ministério da Economia. 
 

1.3. No dia 20/08/2021, foi publicada a Cotação Eletrônica n. º 06/2021 no Portal do 
Compras Governamentais e no Portal do CRMV/MA (transparência). 
 

1.4. Posteriormente, foi realizada a fase de disputa entre os licitantes, assim como 
solicitado o envio de suas propostas comerciais. Finalizado os procedimentos 
pertinentes, o resultado final da cotação eletrônica foi. 
 

1.5. Conforme consta do relatório contido no site 
https://www.gov.br/compras/ptbr/, este Pregoeiro realizou a adjudicação do 
item a respectiva empresa que que atendeu a especificação, assim como aceitou 
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a reduzir seu preço, ofertando preço com maior vantajosidade ao CRMV/MA, 
sendo economizado o valor total de R$ 2.700,00: 

 
ITEM ADJUDICADO 

Empresa CNPJ Item Valor Final 
Negociado 

 
ARIOSTO CARVALHO DE 

OLIVEIRA 

 
33.856.338/0001-07  

 
1 

 
R$ 2.300,00 

 
1.6. Essas informações são obtidas por meio da disponibilidade orçamentária (setor 

contábil) e contrato. 
 

VALOR ESTIMADO VALOR ADJUDICADO VALOR ECONOMIZADO 

R$ 5.000,00 R$ 2.300,00 R$ 2.700,00 

 

2 – DA CONCLUSÃO 

 
2.1.  Finalizadas as ações que norteiam os procedimentos da Cotação Eletrônica, nos 

termos da PORTARIA Nº 306/2001, encaminhamos o processo administrativo nº 
1414/2021 à autoridade competente para apreciação e decisão, onde sugerimos: 

 
a) HOMOLOGAÇÃO do item adjudicado no sistema ComprasNet; 
 
b) ENCAMINHAMENTO dos autos para empenho em favor das empresas 
vencedoras e demais ações necessárias à entrega do objeto.    
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