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PREGÃO Nº 066/2020 

CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS 

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

No dia dez 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 procederem 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 13:45 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 14:00 horas foi aberta a sessão pública, 

iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes, tendo sido credenciadas 04 

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; 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; DELTA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME inscrita no CNPJ n°: 15.641.016/0001-50, 

localizada a Avenida Brasília n° 4739, município de Curitiba/PR CEP: 81.020-010, fone: (41)3247-0914, 

representada nessa sessão por Rogério Soares dos Santos, portador do RG°: 7.096.398-1; NIVISA 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS, inscrita no CNPJ n°: 25.404.523/0001-24, localizada a Rua José Bajerski, n°: 

802, complemento 46, CEP: 82220-320, Bairro Abranches município de Curitiba/PR, fone:(41) 3093-5380, 

representada nessa sessão por  Giulliano Angelo Brunetta, portador do RG n°: 97027552 SESP/PR. 

Imediatamente após o encerramento do 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 que a empresa NIVISA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, não atendeu as exigências 

do Edital n° 066 item 7.1, alínea “j”, sendo desclassificada. As demais apresentaram os preços ofertados e 

sua conformidade com previsão editalícia. Foi constatado que todas as demais 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 da 

empresa ofertante do menor preço. A documentação apresentada foi verificada para comprovação de sua 

conformidade com as exigências do edital. A Pregoeira suspendeu a sessão para realizar diligências quanto 

veracidade do atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa vencedora. Após a realização da 

diligência os documentos comprobatórios (podendo ser GFIP, NOTAS FISCAIS E CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
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DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES OU OUTRO QUE COMPROVE O VINCULO ENTRE AS PARTES) 

serão enviados para as empresas interessadas e na sequência será agendada nova sessão para dar 

continuidade ao processo. 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          ___________ ______________ 

DELTA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME  ____________________________ 

NIVISA SOLUÇÕES AMBIENTAIS    ____________________________ 


