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PREGÃO Nº 075/2020 

CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS 

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

No dia vinte do mês de agosto 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 075/2020, que tem como objeto o Registro 

de preços para eventual aquisição de peças e equipamentos de informática e de 

assistência técnica para periféricos pertencentes as 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 e de recebimento dos envelopes, tendo sido credenciadas 09 empresas participantes a 

saber: SZMIGEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no 

CNPJ sob nº 26.360.799/0001-10, estabelecida na Rua Amazonas, nº 257, Centro, em Piên/PR, CEP 

83.860-000, fone: (41) 3632-1490, e-mail josimar@radinsinfo.com.br representada nesta sessão pelo 

Sr. Josimar Szmigel, portador do RG nº 4080190 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 005.300.689-58; 

EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.021.875/0001-87, 

estabelecida na Rua Antônio Zielonka, nº 995, Estância Pinhais, em Pinhais/PR, CEP 83.323-210, fone: 

(41) 3033-5443, e-mail comercial@jelicitacoes.com.br representada nesta sessão pelo Sr. Eder Carlos 

dos Santos Batista, portador do RG nº 9257698-1 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 042.952.609-16 e 

TEREZINHA DINAIR PIRES -ME, inscrita no CNPJ sob nº 03.610.379/0001-40, estabelecida na 

Avenida Brasil, nº 137, Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000, fone: (41) 3632-2163, e-mail 

contato@piresinformatica.com.br; representado nesta sessão pelo Sr. Joelcio Cavalheiro Pires, 

portador do RG nº 8.787.143-6 e inscrito no CPF sob nº 061.399.919-35. 91; LUIZ FERNANDO 

CUNHA GRENIER - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.162.386/0001-17, estabelecida na Rua Antônio 

Zielonka nº 1047, Centro, em Pinhais/PR, CEP 83.323-210, fone: (41) 3042.5012, e-mail 

comercial@flautec.com.br; representado nesta sessão pelo Sr. Marcelo Cunha Grenier, portador do RG 

nº 9.138.038-2 e inscrito no CPF sob nº 009.415.949-12; DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO, 

inscrita no CNPJ sob nº 34.999.091/0001-32, estabelecida na Rua Arthur Tambosi, Nº 106, Bairro CIC, 

em  Curitiba/PR, CEP 81460-285, fone: (41) 3068-6174, e-mail mdcompras@outlook.com.br; sem 

representante na sessão; PC FORT INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

34.502.653/0001-90, estabelecida na Avenida Tancredo de Almeida Neves nº 244, Centro, em Itá/SC, 

CEP 89.760-000, fone: (49) 3444-3917, e-mail licita@pcfort.com.br; representado nesta sessão pelo 

Sr. Jonatan Deparis, portador do RG nº 3.995.047 e inscrito no CPF sob nº 044.080.039-05; JS 

SIMÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 26.981.059/0001-00, estabelecida na Rua Arnoldo Fritz 
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nº 609, Centro, em Indaial/SC, CEP 89130-000, fone: (47) 3334-6822, e-mail 

jr_fsimoes@hotmail.com; representado nesta sessão pelo Sr. Edevaldo Fortes Simões Junior,, 

portador do RG nº 5392609 e inscrito no CPF sob nº 931.219.110-15;    MM COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 15.275.465/0001-22, estabelecida na Rua 

Professor Max Humpl nº 1139, Salto do Norte, em Blumenau/SC, CEP 89065-500, fone: (47) 

32098789, e-mail macarinicomercial@gmail.com; representado nesta sessão pelo Sr. Evandro da 

Silva, portador do RG nº 4262328 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 037.381.209-47; LIBERTY PRÓ 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob nº 33.848.018/0001-05, estabelecida na Rua Wenceslau Braz nº 784, Centro, em Santo Antonio 

da Platina/PR CEP 86430-000, fone: (43) 3141-9208, e-mail adm2@lojamegatron.com.br; 

representado nesta sessão pelo Sr. Cleverli Aparecido dos Santos, portador do RG nº 10451359-0 e 

inscrito no CPF sob nº 081.575.919-37. 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 os preços 

ofertados para os itens e sua conformidade com a previsão editalícia. Foi constatado que algumas 

empresas não colocaram o modelo do itens cotados ou cotaram marca/modelo que não atende o 

descritivo do edital, sendo portanto desclassificadas para os referidos itens. Os demais os 

participantes 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 na 

proposta escrita, cujo Relatório de Lances segue anexo. Com o encerramento da etapa de lances 

verbais, foram abertos os envelopes de habilitação dos licitantes. As empresas ofertantes dos 

menores preços tiveram seus documentos verificados e achados conformes, sendo, portanto, 

habilitadas. Os representantes presentes analisaram e visitaram a documentação, não tendo nada a 

acrescentar ao que já foi relatado. Finalizada a etapa competitiva e de habilitação, a Pregoeira 

declarou as empresas vencedoras, conforme classificação por fornecedor em anexo. Concluídos os 

procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL nº 075/2020, considerando que: a) as 

propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) foi apresentado todos os 

documentos exigidos para fins de habilitação em conformidade com as exigências do edital; 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 às empresas em anexo identificadas. 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         ________________________________ 

SZMIGEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ___________________ 

LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER – EPP                ____________________________ 
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EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA – ME          ____________________________ 

TEREZINHA DINAIR PIRES -ME                                         ___________________________ 

JS SIMÕES EIRELI ME                                                 _______________________________ 

MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP        ______________________________ 

LIBERTY PRÓ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ______________________________ 

 


