ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO º 095/2016 - PROCESSO º 282/2016

Às 08h30min horas do dia 14 de outubro de 2016, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 001/2016, de 04 de janeiro
de 2016, sendo pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio EDISLEINE CIDRAL, para
procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação das
mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata do Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE
PERSIA AS EM PVC, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Na análise dos documentos de Credenciamento, o representante da empresa FLAVIO LUIZ DA CRUZ
80443753920 apresentou a Certidão Simplificada para Empresário Enquadrado como Micrempreendedor Individual –
MEI, emitido pela Junta Comercial do Paraná, em substituição ao Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual emitido pela Receita Federal. Considerando o documento apresentar todas as informações necessárias ao
correto credenciamento da empresa, o Pregoeiro, após efetuar diligência junto ao site da Receita Federal, aceitou o seu
credenciamento.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
01
02
03
04

EMPRESAS:
MAURO FONSECA - ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
FLAVIO LUIZ DA CRUZ 80443753920
MORO & MARTINS LTDA - ME

C PJ
77.509.602/0001-01
16.810.858/0001-51
15.611.624/0001-12
13.074.865/0001-44

Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02
03
04

EMPRESAS:
MAURO FONSECA - ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
FLAVIO LUIZ DA CRUZ 80443753920
MORO & MARTINS LTDA - ME

REPRESE TA TES:
JAMES EVERTON FRANKE
ADILSON C. DO PRADO
FLAVIO LUIZ DA CRUZ
CARLOS ODILON MORO

Dando prosseguimento, o pregoeiro abriu as propostas das empresas interessadas em fornecer o item objeto
desta licitação, quando verificou que a Proposta da proponente MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968 não
possuía a marca do produto. Considerando se tratar de um mero esquecimento do proponente, o Pregoeiro solicitou ao
representante, devidamente credenciado e com totais poderes para tal, para que procedesse a declaração da marca de
forma manuscrita na proposta.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor de cota global, como segue abaixo:
01
02
03
04

EMPRESAS:
MAURO FONSECA - ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
FLAVIO LUIZ DA CRUZ 80443753920
MORO & MARTINS LTDA - ME

R$ TOTAL
37.500,00
34.975,00
36.000,00
40.385,00
1

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

Foi efetuada a verificação e compatibilidade das propostas com o descrito no edital e foram inseridas no
sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente
rubricados pelos presentes.
O pregoeiro declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade dos representantes quanto
à exequibilidade dos valores apresentados e entrega do item de acordo com as especificações e exigências do edital,
ratificando ainda que o vencedor deverá entregar e instalar as persianas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
recebimento da Autorização de Compra, cujo relatório de lances fica anexo ao processo.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, a proponente abaixo teve sua proposta
aceita e também foi habilitada na análise da documentação, conforme o exigido.
O valor total e final ficou conforme abaixo:
4854 - Flavio Luiz da Cruz
Lote/Item
0001/0001

Quantidade
500,00

Valor Unitario
58,0000

Valor total do item
29.000,00

Total do Fornecedor: 29.000,00

O valor de abertura deste processo foi de R$ 40.385,00 (Quarenta mil e trezentos e oitenta e cinco reais) e se
encerrou em R$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais).
O Pregoeiro declarou aberta a fase de interposição das intenções de recursos onde não houve manifestação,
sendo assim, adjudica o item objeto deste Pregão conforme acima descrito e devolve os envelopes de habilitação aos
demais representantes.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e representantes.

MISAEL A TO IO KÖE E
PREGOEIRO

EDISLEI E CIDRAL
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

JAMES EVERTO FRA KE
MAURO FONSECA - ME

ADILSO C. DO PRADO
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968

FLAVIO LUIZ DA CRUZ
FLAVIO LUIZ DA CRUZ 80443753920
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