ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO º 111/2016 - PROCESSO º 326/2016

Às 14h00min horas do dia vinte e nove de novembro 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 pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MISAEL
ANTONIO KÖENE, 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 PEDRA BRITADA, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
No ato do recebimento dos documentos de credenciamento, foi oportunizado ao Sr. JOÃO MARIA
PORTELLA DA SILVA, representante da empresa PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA que abrisse seu envelope
contendo a documentação de habilitação e extraísse do mesmo os documentos referentes ao credenciamento, os quais
por equívoco estavam dentro do mesmo.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
EMPRESAS:
EXTRAÇÃO DE AREIAS FUNDÃO LTDA
CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EPP
PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA

01
02
03

C PJ
79.390.530/0001-43
81.908.469/0002-06
11.515.451/0001-88

Foram credenciados os seguintes representantes:
01
02
03

EMPRESAS:
EXTRAÇÃO DE AREIAS FUNDÃO LTDA
CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EPP
PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA

REPRESE TA TES:
MARCOS HEINZ MAAHS
OMAR ANTONIO HENNING
JOÃO MARIA PORTELLA DA SILVA

Antes do início da abertura das propostas de preços, a Pregoeira declarou que teve conhecimento na data de
hoje (29/11/2016) de que o Item 02 (Brita 4 A (diamictito com matriz arenosa e base de cimento silicoso, Basáltica ou
Granítica (Gnaise)), para ser entregue) do referido processo é similar com o descritivo do Item 01 do Pregão
009/2016, cuja vigência da Ata Contrato vai até dia 14 de março de 2017. Após efetuar diligência formal junto à
Secretaria de Obras, responsável pela solicitação de abertura do processo licitatório, confirmou-se de que realmente se
trata do mesmo produto. Diante dos fatos fica determinado que o Item 02 pertencente a este Pregão está
CANCELADO.
Dando prosseguimento, a pregoeira abriu as propostas das empresas interessadas em executar os serviços
objeto desta licitação.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas APENAS PARA O ITEM 01, como segue abaixo:
EMPRESA:
CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EPP

R$ TOTAL
765.000,00

1

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

Foi efetuada a verificação e compatibilidade da proposta com o descrito no edital e foi inserida no sistema
gerencial, de onde foi emitido Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados por todos
os presentes.
A pregoeira declarou aberta a fase de negociação com o único proponente classificado para o Item 01,
ressaltando sobre a responsabilidade quanto à exequibilidade das propostas apresentadas e fornecimento dos produtos
de acordo com as especificações e exigências do edital por todo o período da vigência dos preços registrados. Em
análise ao processo licitatório e aos orçamentos que compuseram o preço máximo do mesmo a pregoeira iniciou a
negociação com o proponente, do que após várias argumentações resultou a oferta de R$ 49,50/m³.
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:

Item
01

EMPRESA:
CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EPP

R$ U ITÁRIO
49,50

R$ TOTAL
742.500,00

O valor de abertura deste processo foi de R$ 1.557.250,00 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil
e duzentos e cinquenta reais) e se encerrou em R$ 742.500,00 (Setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos
reais).Considerando que o Item 02 foi cancelado.
A Pregoeira declarou aberta a fase de interposição das intenções de recursos onde não houve manifestação,
sendo assim, adjudica o item 01 deste Pregão à empresa vencedora conforme acima descrito e devolve os documentos
de habilitação às demais proponentes.
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 CRISTI A SOUZA
PREGOEIRA

MISAEL A TO IO KÖE E
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

MARCOS HEI Z MAAHS
EXTRAÇÃO DE AREIAS FUNDÃO LTDA – EPP

OMAR A TO IO HE I G
CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EPP

JOÃO MARIA PORTELLA DA SILVA
PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA

2

