PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO Nº 017/2019
CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS
LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
No dia doze do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 198/2018, para procederem às atividades pertinentes
ao PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2019, que tem como objeto o Registro de Preços para
eventual aquisição de cargas de Calcário do tipo dolomítico para distribuição aos produtores
rurais de Piên, através do Programa de distribuição de Calcário aos pequenos Produtores
Rurais previsto na Lei nº 1102/2011, em atendimento da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente. 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 credenciada uma empresa participante a
saber: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI – ME., inscrita no CNPJ sob nº 13.291.538/0001-44,
estabelecida na Rua Bernardo Milano, nº 23 – sala 03, Bairro Capão da Imbuia, em Curitiba/PR, CEP
82.810-450, fone: (41) 3366-8544, representado nesta sessão pelo Sr. Lucio Rasera Junior, portador do
RG nº 678.926-9 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 027.816.979-15; MINÉRIOS FURQUIM LTDA.,
inscrita no CNPJ sob nº 80.840.861/0001-17, estabelecida na Rodovia dos Minérios, Km 29 s/nº , em Rio
Branco do Sul/PR, CEP 83.540-000, fone: (41) 3652-2438, representado nesta sessão pelo Sr. Adilton
Cezar da Silva Barbosa, portador do RG nº 5.931.993-0 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 745.163.70930. Imediatamente após o encerramento do credenciamento a pregoeira e sua equipe de apoio iniciaram
a abertura do envelope de proposta 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
a empresa apresentou a proposta de acordo com o Edital. Após verificação e rubricas nas propostas
iniciou-se a etapa de lances verbais, em que o representante credenciado e presente na sessão teve 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, foram abertos os envelopes 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 verificou que a empresa vencedora apresentou a
Instrução Normativa MAPA nº 06 10/03/16 em substituição ao documento solicitado no item 8.1. Alínea
“l”, que se tratava do Certificado de Cadastro de estabelecimento, emitido pela SEAB/PR, em plena
validade, justificando que o mesmo é produtor ficando portanto dispensado da apresentação do
certificado solicitado. A Pregoeira realizou diligências na SEAB, no entanto o servidor responsável não
encontrava-se no setor no momento da ligação. Para tanto, fica suspensa essa sessão até o momento
em que a Pregoeira conseguir contato com a SEAB a fim de verificar a autenticidade da informação
fornecida pela vencedora. Não tendo nada a acrescentar ao que já foi relatado. Finalizada a etapa

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ
competitiva a empresa ofertante do menor preço, a pregoeira declarou a empresa vencedora, 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: DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ

____________________________

Equipe de apoio: BERNADETE M. DOS SANTOS

____________________________

LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI – ME

_____________________________

MINÉRIOS FURQUIM LTDA

____________________________
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