ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 083/2018 - PROCESSO Nº 258/2018

Às 08:30min horas do dia 19 de setembro de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro
de 2018, 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 do REGISTRO DE PREÇOS para
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, conforme condições, características, descritivo e
quantitativo discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
EMPRESAS:
01 ACE GASES LTDA
02 OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI

CNPJ
03.446.225/0001-64
84.988.237/0001-12

Foram credenciados os seguintes representantes:
EMPRESAS:

REPRESENTANTES:
JUCEMARA TERESINHA ALVES
PAULO ROBERTO OGLEARI

01 ACE GASES LTDA
02 OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI
Durante a fase de credenciamento foi questionado pelo representante da empresa OXITEC o credenciamento
da empresa ACE GASES considerando a indicação da subdivisão do CNAE apresentado pela proponente ACE
GASES LTDA. Do que a pregoeira solicitou a equipe de apoio que o mesmo fosse conferido.
Foi realizada pesquisa, do que foi impresso relatório da Receita Federal, que será anexo ao processo, e
verificando a compatibilidade com o objeto licitado a mesma foi credenciada, também foi buscado nos arquivos do
município e constatado que a mesma já prestou serviço da mesma natureza.
Dando prosseguimento, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio abriu as propostas das empresas
interessadas em fornecer os itens do objeto em referência.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor global, como segue abaixo:
01
02

EMPRESAS:
R$ TOTAL
ACE GASES LTDA
R$ 9.600,00
OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI
R$ 9.679,92
As propostas foram inseridas no sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa

Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos presentes.
A pregoeira após análise detalhada das propostas declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a
responsabilidade das proponentes quanto à exequibilidade das propostas e fornecimento 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.
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MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

O valor total e final após a fase de lances, ficou conforme abaixo:
3 - ACE GASES LTDA - EPP
Lote
1
Total do
Fornecedor:

Item Quantidade
1

24,0000

Valor Unitário

Valor total do item

200,0000

4.800,00

4.800,00

O valor inicial para o presente processo foi de R$ 9.679,92 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e
noventa e dois centavos) e se encerrou em R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
A pregoeira declarou aberta a fase de interposição das intenções de recursos onde não houve manifestação,
sendo assim, adjudica os itens objetos deste Pregão às empresas vencedoras conforme acima descrito.
Do que o representante da proponente OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI solicitou que o
MUNICÍPIO melhore as especificações dos serviços a serem contratados. No quesito de capacidade de 0 a quantos
litros por minuto, que é uma condição básica, Potencia do concentrador “wats e wolts ” e a indicação de que se
trata de equipamento para uso medicinal.
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 presentes.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MARCIA ADRIANE ALVES
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

JUCEMARA TERESINHA ALVES

ACE GASES LTDA

PAULO ROBERTO OGLEARI
OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI
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