PREGÃO Nº 033/2020
CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS
LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, às 09:30 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 237/2020, para procederem às atividades pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2020, que tem como objeto o Registro de preços para
eventual aquisição de material de limpeza, material para copa e cozinha, material de
higiene pessoal, cascos e recargas de gás, pilhas e baterias para as Secretarias
Municipais. Às 09:15 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 09:30 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 604.0733.149-68;
KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 09.245.708/0001-87,
estabelecida na Rua Willibaldo Kaiser, nº 348, Cic, em Curitiba/PR, CEP 81170-590, fone: (41) 30421069, representada nesta sessão pelo Sr. José Ribeiro do Nascimento Neto, portador do RG nº
10463160-6 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 099.607.749-96; RODRIGO S. ROCHA COMERCIO
DE GÁS-ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.243.686/0001-56, estabelecida na Rua São Cristóvão n°
562, Centro, Piên/PR CEP 83860-000, fone: (41)99201-9406, representada pelo Sr. Rodrigo da Silva
Rocha, portador do RG nº 9462129-1/PR e inscrito no CPF sob nº 053.765.369-47; BILLIG
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 11.472.411/0001-04, estabelecida na
Rua Johann Bachmann, n°621, Velha Central, Blumenau/SC CEP 89040-330, fone: (47) 99217-1014,
representada pelo Sr. Izanir Billig, portador do RG n° 4053881 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº
033.940.739-51; DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO- ME. inscrita no CNPJ sob nº
34.999.091/0001-32, estabelecida a Rua Arthur Tambosi, nº 106, Bairro CIC, em Curitiba/PR, CEP
81.460-285, fone: (41) 3068-6174, representado nesta sessão pela Sr. Devt Dhont dos Reis
Fernando, portador do RG nº 8726043-7, SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 042.912.729-44; 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; 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 todas as empresas apresentaram a proposta
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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. As 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, a Pregoeira declarou os licitantes vencedores, conforme classificação por fornecedor
que segue em anexo. A pregoeira informou que as amostras deverão ser enviada em até 03 dias.
Concluídos os procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2020, 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.
Pregoeira: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

_________________________________

Equipe de apoio: BERNADETE M. DOS SANTOS

____________________________

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA-ME

____________________________

KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI

____________________________

DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO- ME

____________________________

KELLY A.D.S. MINIOLI

____________________________
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