ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 010/2017 - PROCESSO Nº 032/2017

Às 08h30min horas do dia 24 de fevereiro de 2017, nas dependências do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017,
sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MARCIA ADRIANE ALVES, para
procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação das
mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
GILDO MUNCH - ME
COMWAP SERVICE LTDA - ME

CNPJ
03.341.180/0001-02
06.077.057/0001-75

Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
REPRESENTANTE:
GILDO MUNCH - ME
GILDO MUNCH
COMWAP SERVICE LTDA - ME
WANDERLEY PRECISO.
Dando prosseguimento, a pregoeira abriu as propostas das empresas interessadas em prestar os serviços

descritos no objeto desta licitação.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor de cota global, como segue abaixo:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
R$ TOTAL
GILDO MUNCH - ME
25.030,00
COMWAP SERVICE LTDA - ME
24.817,00
Foi efetuada a verificação e compatibilidade das propostas com o descrito no edital e em seguida as mesmas

foram inseridas no sistema gerencial.
Foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos
presentes.
A pregoeira declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade das proponentes quanto à
exequibilidade das propostas e entrega dos itens conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de
referência do Edital.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, as proponentes abaixo tiveram suas
propostas aceitas e também foram habilitadas na análise da documentação, conforme o exigido.
O valor total e final ficou conforme abaixo:
2179 – COMWAP SERVICE LTDA - ME
Lote/Item
Valor total do lote
0001
15.850,00
0002
8.938,00
Total do Fornecedor:

24.788,00
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MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

O valor total estimado para este processo foi de R$ 25.030,00 (vinte e cinco mil e trinta reais). e encerrou
em R$ 24.788,00 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais).
A Pregoeira declarou aberta a fase de recursos onde não houve manifestação, sendo assim, adjudica os itens
objeto deste Pregão conforme acima descrito.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pela
pregoeira, equipe de apoio e representantes.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MARCIA ADRIANE ALVES
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

GILDO MUNCH - ME
GILDO MUNCH

COMWAP SERVICE LTDA - ME
WANDERLEY PRECISO.
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