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PREGÃO Nº 066/2020 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROCESSO 

 

No dia vinte do mês de julho de dois mil e vinte, às 14:00 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 dar continuidade às atividades pertinentes ao 

PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de limpeza e conservação de vias urbanas, logradouros e áreas externas 

de edifícios/bens públicos, localizados na Sede do Município. Às 14:00 horas foi aberta a sessão 

pública, iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes, tendo sido credenciadas 

02 empresas participantes a saber: ANTONIO GILMAR DO PRADO ME, inscrita no CNPJ 

08.707.650/0001-83, localizada a Avenida Brasil, nº 171, Centro, município de  Piên/PR, CEP 83860-000, 

fone (41) 3632-1524, representada nessa sessão por Antônio Gilmar do Prado portador do RG 2011512 e 

CPF 850.015.209-59 e NOVA GSN ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EILRELI, inscrita no CNPJ n° 

34.613.155/001-15, localizada a Rua Pau Brasil° 312, Bairro Capela Velha, município de Araucária/PR CEP: 

83.705-420, fone (41)9567-5193, representada nessa sessão por Diego Pereira de Oliveira portador do RG 

n°: 9.005.883-5 SESP/PR. A pregoeira iniciou a sessão relembrando o questionamento da empresa DELTA 

em relação a veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa vencedora e 

informou que realizou diligência junto a empresa que forneceu o atestado, a qual enviou o contrato de 

prestação de serviços comprovando que realmente há um vínculo entre as partes e portanto decidiu 

habilitar a empresa. Declarada habilitada, a Pregoeira abriu a fase de recursos, onde nenhuma empresa 

manifestou a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira. Os representantes presentes analisaram e vistaram 

a documentação, não tendo nada a acrescentar ao que já foi relatado. Finalizada a etapa competitiva e de habilitação, 

a Pregoeira declarou os licitantes vencedores, conforme classificação por fornecedor que segue em anexo. Concluídos 

os procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2020, considerando que: a) as propostas dos 

licitantes vencedores satisfazem às exigências do edital; b) os vencedores encontram-se devidamente habilitados 

quanto à documentação exigida; c) os preços cotados estão dentro dos limites estabelecidos em edital; d) não houve 

manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recurso. 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: CRISTIANO QUADROS   ____________________________ 

ANTÔNIO GILMAR DO PRADO ME     ____________________________ 

NOVA GSN ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EILRELI          ___________ ______________ 

 


