ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 084/2017 - PROCESSO Nº 279/2017

Às 08h30min horas do dia 19 de outubro 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 e julgamento das mesmas, que
ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata do Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PERSIANAS
EM PVC (COM INSTALAÇÃO), conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas, cuja documentação foi analisada pelo pregoeiro e todos os
presentes:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
MAURO FONSECA – ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
THIAGO SANTANA 05780571902

CNPJ
77.509.602/0001-01
16.810.858/0001-51
26.898.472/0001-05

Foram recebidos os documentos de Credenciamento da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP apresentados pelo Sr. HAMILTON PEREIRA, no entanto a empresa não foi
credenciada pelo motivo de não apresentar Código de Atividade compatível no CNAE e nem no Contrato Social,
mesmo após diligência junto ao site https://cnae.ibge.gov.br, não foi encontrado nenhum código comatível. O que vai
contra a Cláusula 5.1.2 do Edital de abertura, que estabelece a seguinte redação: “A especificação do ramo de
atividade exigida no item 5.1 será verificada através do cartão do CNPJ (Código do CNAE) ou ainda no
Contrato Social ou documento equivalente sendo vedada a participação de empresas cuja documentação não
apresente ramo específico similar ao objeto.
Sendo assim, o representante foi convidado a participar da sessão, na condição de observador, porém se
ausentou após a abertura dos envelopes das Propostas de Preços, sem registrar nenhuma observação.
Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02
03

RAZÃO SOCIAL:
MAURO FONSECA – ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
THIAGO SANTANA 05780571902

REPRESENTANTE:
JAMES EVERTON FRANKE
ADILSON CARVALHO DO PRADO
THIAGO SANTANA

Dando prosseguimento, o pregoeiro abriu as propostas das empresas interessadas em fornecer o item objeto
desta licitação.
Registraram-se os preços totais indicados nas Propostas, como segue abaixo:
RAZÃO SOCIAL:
01
02
03

MAURO FONSECA – ME
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968
THIAGO SANTANA 05780571902

R$ TOTAL
34.200,00
34.750,00
29.000,00
1

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

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.
O pregoeiro declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade dos proponentes quanto à
exequibilidade das propostas conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de referência do Edital,
deixando claro que se trata de Registro de Preços, e que a instalação somente será autorizada mediante medição prévia
dos locais onde serão instaladas.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, a proponente abaixo foi habilitada e o
valor final ficou conforme abaixo:
5124 - THIAGO SANTANA
Lote/Item
0001/0001

Quantidade
500,00

Total do Fornecedor:

Valor Unitario
55,0000

Valor total do item
27.500,00

27.500,00

O valor total estimado para este processo foi de R$ 36.260,00 (Trinta e seis mil e duzentos e sessenta reais)
e encerrou em R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais).
O Pregoeiro declarou aberta a fase de recursos e observações, onde não houve manifestação. Sendo assim,
adjudica o item objeto desta licitação à empresa vencedora conforme acima especificado e devolve os envelopes de
Habilitação às demais proponentes.
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 ANTONIO KÖENE
PREGOEIRO

ISABEL CRISTINA SOUZA
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

JAMES EVERTON FRANKE
MAURO FONSECA – ME

ADILSON CARVALHO DO PRADO
MARLI CONCEIÇÃO KIEM 86171569968

THIAGO SANTANA
THIAGO SANTANA 05780571902
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