
PREGÃO Nº 005/2021
CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, reuniram-se na

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

pregoeiro  e  sua  equipe  de  apoio,  designados  pela  Portaria  nº  003/2021,  para  procederem  às

atividades pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021, que tem como objeto o Registro

de  preços  para  eventual  aquisição  de  material  de  limpeza  e  higiene  pessoal  para  as

Secretarias  Municipais.  Às  09:30  horas  foi  aberta  a  sessão  pública,  iniciando  o  período  de

identificação/credenciamento  dos  representantes  e  de  recebimento  dos  envelopes,  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  604.033.149-68;

MERIELE  CRISTINA  DALABONA  FERNANDO,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  38.017.029/0001-59,

estabelecida na Rua Arthut Tambosi, nº 94, Cic, em Curitiba/PR, CEP 81460-285 fone: (41) 3068-

6174,  representada  nesta  sessão  pelo  Sr.  Devt  Dhont  dos  Reis  Fernando,  portador  do  RG  nº

8726043-7-6 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 042.912.729-44; TIAGO DANIEL VEDAN, inscrito no

CNPJ sob nº 28.248.986/0001-32, estabelecida na Rua Orestes Tha, nº 1426, Cic, em Curitiba/PR,

CEP  81.350-570  fone:  (41)  3010-0458,  representada  nesta  sessão  pelo  Sr.  José  Carlos  Vedan,

portador do RG nº 2281283-1 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 316.888.969-53;  MC DALABONA

PAPELARIA  LTDA,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  24.972.018/0001-13,  estabelecida  na  Rua  Arthut

Tambosi,  nº  106,  Cic,  em  Curitiba/PR,  CEP  81460-285  fone:  (41)  3095-1887,  email:

mcdalabona@outlook.com, representada nesta sessão pelo Sr Arcelio Antonio Dalabona, portador do

RG nº 785780-2 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 231.042.799-34.CRISTIANE COLAÇO MARTINS

NEGRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 12.610.353/0001-92, estabelecida na Rua XV de novembro,

n°890, Centro, Tijucas do Sul/PR CEP 83190-000, fone: (41) 3629-1490, representada pelo Sr.Mauro

Ivan Negrelli, portador do RG n° 4975992-4 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 856-269.539-49; KELLY

A.D.S.  MINIOLI,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  21.782.356/0001-02,  estabelecida  na  Rua  Guglielmo

Marconi, n° 120, Bairro Alto, Curitiba/PR, CEP 82820-250, fone: (41) 3238-0437, representada pelo

Sr.  Michel  da  Silva  Franca,  portador  do  RG  n°  7956684-5  SESP/PR  e  inscrito  no  CPF  sob  nº

028.339.279-75; ;  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. DG

RUDNICK LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 10.816.474/0001-60, estabelecida na Rua Amazonas, nº
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267, Centro, em Piên/PR, CEP 83860-000, fone: (41) 3632-2106, representado nesta sessão pelo Sr.

Marcio Gabriel Rudnick, portador do RG nº 5.284.364-2/PR e inscrito no CPF sob nº 468.389.619-20;

Imediatamente após início a empresa DG Rudnick não apresentou contrato social junto a procuração

para credenciamento ficando impedida de dar lances e entrar com recurso, com o encerramento do

período de credenciamento o pregoeiro e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de

propostas de preços, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. O pregoeiro verificou

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

empresas apresentaram a proposta de acordo com o Edital. Após verificação e rubricas nas propostas.

Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados e presentes na sessão

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 os envelopes de

habilitação  das  empresas  ofertantes  dos  menores  preços.  A  empresa  MERIELE  CRISTINA

DALABONA FERNANDO apresentou comprovante de inscrição estadual vencido sendo inabilitada.

As demais empresas classificadas 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 de habilitação, o pregoeiro

declarou os licitantes vencedores, conforme classificação por fornecedor que segue em anexo. O

pregoeiro informou que as amostras deverão ser enviada em até 03 dias úteis, apresentando-as até

terça feira  dia  02/03/2021 para os  itens 14,  22,  32,  33,  49,  89,  101,  102 ,103,  106,  107,  110,

111  ,112 ,113  ,114 ,126  ,131,  132  ,134  ,135  e  136.  Concluídos  os  procedimentos  relativos  ao

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021, 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.

Pregoeiro: MARCOS AURÉLIO MELENEK                     _________________________________

Equipe de apoio: BERNADETE M. DOS SANTOS                 ___________________________

Equipe de apoio: MÁRCIA ZIGOVSKI                                 ____________________________ 

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-ME                                   ____________________________

MC DALABONA PAPELARIA LTDA                                    ____________________________

CRISTIANE COLAÇO MARTINS NEGRELLI – ME         _____________________________

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI                                  _______________________________

TIAGO DANIEL VEDAN                                                 ______________________________
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