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PREGÃO Nº 052/2020 

CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS 

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

No dia vinte e seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, localizada na Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, a 

pregoeira e sua equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 237/2019, para procederem às 

atividades pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 052/2020, que tem como objeto o Registro 

de Preços para eventual aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tinta e 

cartucho de tôner), em atendimento às Secretarias Municipais. Às 08:45 horas encerrou-se o 

prazo para protocolização dos envelopes de proposta de preços e de habilitação pelas empresas 

interessadas em participar do certame, conforme previsto no item 1.4 do Edital. Às 09:00 horas foi 

aberta a sessão pública, iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes 

tendo sido credenciadas 06 empresas participantes a saber: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob nº 07.634.816/0001-16, estabelecida na Rua Cruzeiro, nº 386, Bairro Cruzeiro, 

em São Bento do Sul/SC, CEP 89.290-000, fone: (47) 3635 2858, representada nesta sessão pelo Sr. 

Charles Gilson Ritzmann, portador do RG nº 1.795.870/SC e inscrito no CPF sob nº 604.0733.149-68; 

R. RIBEIRO DE SOUZA COMÉRCIO - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 31.509.265/0001-43, 

estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 75, Sala A, Centro, em Mandaguari/PR, CEP 86975-000, fone: 

(44) 99909-7541, e-mail ribeiro_rr@outlook.com; representado nesta sessão pelo Sra. Erica Fernanda 

Gehlen Bornholdt, portadora do RG nº 9.227.709-7 e inscrita no CPF sob nº 052.363.059-00; JOÃO 

DE OLIVEIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob n° 09.374.051/0001-58, estabelecida na Rua 

Estephano Perreto Sobrinho, n° 295, Fundos, Bom Jesus, em Rio Negro/PR, CEP 83880-000, fone: 

(41) 3779-4243, e-mail qualytech.joao@hotmail.com; representada pelo Sr. João de Oliveira Martins 

portador do RG n° 4699424-8 e inscrito no CPF sob nº 754.153.999-68; SUELEN CRISTINA 

PROVENSI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.682.900/0001-04, estabelecida na Rua Estanislau 

Szarek, nº 108, Bairro CIC, em Curitiba/PR, CEP 81315-380, fone: (41) 3346-1751, e-mail 

supersu_pro@hotmail.com;  representado nesta sessão pelo Sr. Moisés de Paula Antunes, portador do 

RG nº 10998076-5 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 04081.778.269-99; NUVEMPRIME COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob n° 17.975.908/0001-13, estabelecida na Rua 

Professor João Soares Barcelos, nº 2379, Loja 05, Bairro Boqueirão, em Curitiba/PR CEP 81670-080, 

fone: (41) 3154-4432, e-mail: contato@nuvemprime.com.br,  representado pelo Sr. Jorge Perelles 

Neto, portador do RG n° 5744088-0 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 810.432.109-97; MÁXIMA 

ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 26.716.048/0001-94, estabelecida na Rua Adolfo 

Konder, n° 279, sala 03, Bairro São Rafael, Rio Negrinho/SC, CEP 89.295-000, fone: (47) 3644-6300, 

e-mail licitacoes@grupomaxima.com.br; representada pelo Sr. Milton Luiz Pscheidt, portador do RG n° 

237.582 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 757.864.519-68. Imediatamente após o encerramento do 
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período de credenciamento a pregoeira e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de 

propostas de preços, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. A pregoeira verificou os 

preços ofertados e sua conformidade com a previsão editalícia. Foi constatado que todas as empresas 

apresentaram a proposta de acordo com o Edital. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os 

representantes credenciados tiveram a oportunidade de reduzir os preços ofertados nas propostas 

escritas, cujo Relatório de Lances segue em anexo. Com o encerramento da etapa de lances verbais, 

foi aberto o envelope de habilitação das empresas ofertantes dos menores preços.  A documentação 

apresentada foi verificada para comprovação de sua conformidade com as exigências do edital. As 

empresas ofertantes dos menores preços tiveram seus documentos verificados e achados conformes, 

sendo, portanto, habilitadas. Os representantes presentes analisaram e vistaram a documentação, 

não tendo nada a acrescentar ao que já foi relatado. Finalizada a etapa competitiva e habilitada a 

empresa ofertante dos menores preços, a pregoeira declarou as empresas vencedoras, conforme 

registrado no Relatório de Classificação por Fornecedor que segue em anexo. Concluídos os 

procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL nº 052/2020, considerando que: a) as 

propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) as vencedoras encontram-

se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; c) os preços cotados estão dentro do 

limite estabelecido em edital; d) não houve manifestação expressa por parte dos representantes das 

licitantes de intenção de interpor recurso. Para a regular finalização do procedimento, a pregoeira 

adjudicou os itens à empresa acima identificada. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, 

ressalvando, ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem a ata, atestam sua 

participação e colaboração no certame. 

Pregoeira: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI  _________________________________ 

Equipe de apoio: BERNADETE M. DOS SANTOS         ____________________________ 

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-ME   ____________________________ 

JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS – ME.                        ____________________________ 

R. RIBEIRO DE SOUZA COMÉRCIO - EPP                   ___________________________ 

SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME                           ____________________________ 

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI                                  ____________________________ 

 


