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PREGÃO Nº 083/2020 

CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS 

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

No dia vinte e cinco do mês de agosto 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 083/2020, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hora técnica para 

manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva e serviços de funilaria das máquinas 

rodoviárias, veículos de leve e médio porte, ônibus, caminhões e tratores e equipamentos 

agrícolas das 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 04 empresas participantes a 

saber: BECKER E FERREIRA LTDA- ME, inscrito no CNPJ sob nº 08.222.640/0001-58, estabelecida a na 

Rua Jacareí, nº 300, galpão - Bairro Distrito Industrial Sul, em Piên/PR, CEP 83.860.000, fone: (41) 3632 

1899, e-mail financeiro@beckereferreira.com representado nesta sessão pelo Sr. Anderson Glatz Ferreira, 

portador do RG nº 10.525.716-3 SSP/SC  e inscrito no CPF sob nº 067.887.459-00; DANIEL TELES 

73405043972, inscrito no CNPJ sob nº 11.877.053/0001-01, estabelecida a Rua Belo Horizonte, n. 522, 

Centro, em Piên/PR, CEP 83.860.000, fone: (41) 9673-7174,  representado nesta sessão pela Sra. Edna 

Simões da Silva, portadora do RG nº 6.779.347-1/PR  e inscrita no CPF sob nº 956.576.579-34;  MARCIO 

LUIZ DE LIMA MECANICA - ME, inscrito no CNPJ nº 27.937.165/0001-40, localizada na PR - 420, s/nº, 

Boa Vista, em Piên, Paraná, CEP 83.860-000, Fone/fax nº (41) 98759-8385, e-mail 

Marcioldelima@gmail.com neste ato representado pelo Sr. Marcio Luiz de Lima, portador do RG nº 

4799419 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 022.870.359-07 e SADY HONORIO DE LIMA 41992288968, 

inscrito no CNPJ sob nº 23.523.928/0001-56, estabelecida a na Estrada Secundaria, SN, Aterrado Alto, em 

Piên/PR, CEP 83860.000, fone: (41) 99948-2800, representado nesta sessão pelo Sr. Sady Honório de 

Lima, portador do RG nº 1092657 SESP/SC e inscrito no CPF sob nº 419.922.889-68. 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 e sua conformidade com previsão editalícia. Foi constatado que 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 o preço ofertado na proposta escrita, 

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.  A empresa MARCIO 
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LUIZ DE LIMA MECANICA - ME estava com a Certidão de Débitos Estaduais vencida. Tendo em vista 

que a proponente se enquadra no regime de tributação de Microempresa, a mesma goza do benefício da 

regularização tardia da documentação fiscal vencida/positiva, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme 

disposto no   § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como em conformidade com a 

previsão delineada no item 8.6.1 do Edital. As demais 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 habilitadas as empresas ofertantes dos menores preços, a pregoeira 

declarou as empresas vencedoras, conforme registrado no Relatório de Classificação por Fornecedor que 

segue anexo. 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                      ____________________________ 

BECKER E FERREIRA LTDA.                                       ____________________________  

DANIEL TELES 73405043972                                      ____________________________ 

MARCIO LUIZ DE LIMA MECANICA – ME                           _____________________________ 

SADY HONORIO DE LIMA 41992288968,                          _____________________________ 

 

 

 

 


