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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2017 
 
 
 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 09:00, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA MOMBACH STURM e equipe 
de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E JEANE MARIA DE SOUZA, designados 
conforme Portaria nº 072/2017, de 18 de outubro de 2017, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2017, DO TIPO MENOR PREÇO, 
que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Teatro, destinada a alunos 
com idades de 07 à 15 anos, objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela 
Secretaria de Cultura, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a 
importância de R$ 29.808,00 (vinte e nove mil e oitocentos e oito reais). Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: AGÊNCIA E-
ECLOUD LTDA., SRª. JESSICA ROSA DE SOUZA E MARCELO JOSUÉ 
ROEHRS SR MARCELO JOSUÉ ROEHRS. A Pregoeira ressaltou que a ausência 
quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do 
direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos 
os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de 
apoio, foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade do objeto, 
prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preço 
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foi 
considerada como proposta válida consagrando-se vencedora a empresa 
subsequente:  

AGENCIA FORCE LTDA 

Lote Item Objeto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço total 

1 1 Prestação de serviço de aulas de 
Teatro, destinada a alunos com 
idades de 07 à 15 anos, com carga 
horária de 12 (doze) horas semanais 
num total de 48 (quarenta e oito) 
horas mensais, conforme 
programação da Secretaria 
Municipal de Cultura, deste 
Município de Planalto.  

H 864 28,00 24.192,00 

TOTAL 24.192,00 

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com as licitantes, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 
certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora: 
AGÊNCIA E-ECLOUD LTDA, em conformidade com o constante acima, conforme 
critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) -  
contendo os documentos de Habilitação. Sendo que a empresa AGÊNCIA E-

ECLOUD LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 19.224.408/0001-75 
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situada na Av. Bruno Zuttion, nº 3405, Centro, Município de Realeza, Estado do 
Paraná, foi inabilitada tendo em vista o não cumprimento ao disposto no item 9 (da 
habilitação) alínea ‘’i’’ Atestado e/ou declarações em nome do profissional emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de 
serviços compatível com o objeto da licitação. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, 
havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Ficando 
então convocado o segundo colocado para o atendimento aos itens abaixo: 

MARCELO JOSUÉ ROHERS 

Lote Item Objeto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço total 

1 1 Prestação de serviço de aulas de 
Teatro, destinada a alunos com 
idades de 07 à 15 anos, com carga 
horária de 12 (doze) horas semanais 
num total de 48 (quarenta e oito) 
horas mensais, conforme 
programação da Secretaria 
Municipal de Cultura, deste 
Município de Planalto.  

H 864 34,49 29.799,36 

TOTAL 29.799,36 

Em seguida foi convocado para apresentação de documentação de habilitação. 
Juntamente com a equipe de apoio foi verificado que a referida empresa MARCELO 
JOSUÉ ROHERS, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 17.453.147/0001-30 
situada na Av. Rio Grande do Sul, nº 3515, Sala 04, Centro, Município de Capanema, 
Estado do Paraná foi inabilitada tendo em vista o não cumprimento ao disposto no 
item 9 (da habilitação) alínea ‘’l’’ Declaração de responsabilidade, indicando o 
responsável pela execução dos serviços, designado à execução do objeto (conforme 
Anexo VII), composto de: 
cópias autenticadas (verso e anverso) dos diplomas e/ou certificados.  
Nada mais havendo a tratar em virtude dos resultados acima expostos , foi encerada 
a sessão, sendo declarada fracassada, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos 
membros da Equipe de Apoio e representante das licitantes. 

 
 

CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

 

 CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

 JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

 
 
 

JESSICA ROSA DE SOUZA  
Agência E-Ecloud Ltda. 

 

                                                                                          
 
 
 

MARCELO JOSUÉ ROHERS  
Marcelo Josué Rohers. 

 


