ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO º 090/2016 - PROCESSO º 264/2016
Às 14:00 horas do dia 22 de setembro 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 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
aquisição de “tubos de aço”, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Foram credenciadas as empresas:
DANNA COMERCIAL EIRELLI – ME – CNPJ sob n.º 13.550.358/0001-30, representado pelo Sr.
Marlon Cristof e RD COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-ME – CNPJ sob n.º
23.037.457/0001-76, representado pelo Sr. Alexandre I. Ortiz.
Dando prosseguimento, questionou aos presentes se tinham conhecimento do edital e dos tramites que
envolvem a presente sessão, do que ambos disseram que sim. Também foi perguntado sobre o conhecimento do
Termo de Retificação que foi emitido alterando a especificação do produto, do que ambos também confirmaram
conhecimento.
A pregoeira então, após o credenciamento formal, abriu as propostas e observou que o descritivo do
produto inserido nas propostas não estada de acordo com o termo de retificação, porem ambos
CONFIRMARAM que o preço proposta é de acordo com a descrição contida na retificação, que por um lapso
não corrigiram o descritivo na proposta, declarando verbalmente o oficialmente que o produto cotado refere-se
ao retificado.
Na sequencia registra-se os preços propostos.
01
02

EMPRESA:
DANNA COMERCIAL EIRELLI – ME – 710,00
RD COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-ME – 710,00

VALOR TOTAL
2.840,00
2.840,00

Em seguida a mesma foi inserida no sistema gerencial de onde foram emitidos Classificação e Mapa
Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos presentes.
A pregoeira deu inicio a etapa de lances conforme abaixo registrado em relatório:
4834 - RD Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli
Lote/Item
Quantidade
Valor Unitario
0001/0001
4,00
700,0000
Total do Fornecedor:

Valor total do item
2.800,00

2.800,00

1

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$ 2.840,00 ( dois mil oitocentos e quarenta reais) e
encerrou em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
A Pregoeira alertou ao proponente sobre a responsabilidade quanto à perfeita entrega dos produtos

de

acordo com as especificações do Termo de Referência do Edital.
A Pregoeira declarou aberta a fase de interposição de intenção de recursos e observações, onde não
houve manifestação, sendo assim, adjudica os itens objetos 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 representante.

ISABEL CRISTI A SOUZA
PREGOEIRA

MARCIA ADRIA E ALVES
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

DANNA COMERCIAL EIRELLI – ME
Marlon Cristof

RD COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-ME –
Alexandre I. Ortiz.
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