ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 025/2017 - PROCESSO Nº 064/2017

Às 08h30min horas do dia 04 de abril 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 pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio ISABEL CRISTINA SOUZA, 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 EMPRESA PARA
RECONDICIONAMENTO DE MOTORES – VEÍCULOS KOMBI, conforme descritivos e quantitativos
discriminados em edital.
Foi credenciada a seguinte empresa:
01

RAZÃO SOCIAL:
GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI - EPP

CNPJ
01.666.118/0001-16

Foi credenciado o seguinte representante:
01

RAZÃO SOCIAL:
GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI - EPP

REPRESENTANTE:
DEONI CARLOS DOS SANTOS

Foram recebidos os documentos de Credenciamento da empresa RETÍFICA MOTOCAR LTDA, porém a
mesma não pode ser credenciada para o certame, devido o não atendimento às Condições de Participação
determinadas no Item 5, Subitem 5.1 do Edital de abertura que determina o seguinte: “Somente poderão participar
desta licitação MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E OU MICROEMPRESÁRIO
INDIVIDUAL (MEI) pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de empresas com
falência decretada, concordatárias, declaradas suspensas e/ou inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública em qualquer de suas esferas”. De posse da informação, o representante Sr. EDEMAR HEILMANN solicitou
os seus envelopes de Preço e Habilitação e se ausentou da sessão, mesmo após ter sido convidado a acompanhar os
trabalhos da mesa.
Dando prosseguimento, o pregoeiro abriu a proposta da única empresa credenciada para a sessão e
interessada em prestar os serviços descritos no objeto desta licitação.
Registrou-se o preço indicado na Proposta, sendo valor de cota global, como segue abaixo:
01

RAZÃO SOCIAL:
GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI - EPP

R$ TOTAL
21.756,44

Foi efetuada a verificação e compatibilidade da proposta com o descrito no edital e em seguida a mesma foi
inserida no sistema gerencial.
Foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados.
O pregoeiro declarou aberta a fase de negociação, ressaltando sobre a responsabilidade da proponente quanto
à exequibilidade da proposta e prestação dos serviços conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de
1

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

referência do Edital, cujo valor final após a negociação ficou conforme abaixo descrito. O representante declarou não
ser possível conceder maiores descontos devido ser necessário a instalação de todas as peças novas, o que encarece o
custo total dos serviços.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, a proponente teve sua proposta aceita e
também foi habilitada na análise da documentação, conforme o exigido.
O valor total e final ficou conforme abaixo:
01

RAZÃO SOCIAL:
GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI - EPP

VALOR FINAL
19.500,00

O valor total estimado para este processo foi de R$ 25.596,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e
seis reais) e encerrou em R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais).
O Pregoeiro declarou aberta a fase de recursos onde não houve manifestação, sendo assim, adjudica o lote
objeto deste Pregão à empresa vencedora, conforme acima descrito. E solicita que seja apresentada proposta
atualizada, no prazo de até 03 (três) dias, nos termos do resultado final.
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 representante.

MISAEL ANTONIO KÖENE
PREGOEIRO

ISABEL CRISTINA SOUZA
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

DEONI CARLOS DOS SANTOS
GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI - EPP
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