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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRES_ENCIAL,
REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS Nº 087/2018
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30hrs (treze e
trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do
Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro CEZAR AUGUSTO SOARES
designado pela Portaria nº 019/2018 de 16/04/2018 e equipe de apoio: CARLA
SABRINA RECH MALINSKI E FERNANDA SCHERER MARZEC, designados
conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização dos atos
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL processado pelo sistema de REGISTRO
DE PREÇOS SOB Nº 087/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por
objeto desta licitação a contratação de empresa visando à prestação de serviço de
torno mecânico e solda mig destinados exclusivamente à restauração de máquinas,
veículos, equipamentos e peças da Secretaria de Serviços Rodoviários deste
Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, tendo como valor máximo a importância de R$96.536,00 (noventa e seis
mil quinhentos e trinta e seis reais). Aberto os trabalhos, foram credenciados os
representantes das seguintes empresas:
- FRANCIELI GALHARDO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.837.851/0001-47, com
sede na Rua 04, S/N, Bairro Industrial, município de Planalto, estado do Paraná,
representada
027.
717. 779-08;pelo Sr. Jaderson Michael Galhardo, portador do CPF nº
- DEYSON BALTAZAR SEITZ - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.758.143/0001-60,
com sede na Rua Paraná, 479, Centro, município de Planalto, estado do Paraná,
representada pelo Sr. Deyson Baltazar Seitz, portador do CPF nº 289.418.688-66;
Continuando os trabalhos, o Pregoeiro 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 fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e
subsequentemente aberta a fase de lances verbais. Após termino da rodada de
lances, foi considerada como propostas válidas e lances vencedores, onde se
constatou que se consagrou proposta de melhor preço a empresa subsequente:

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TORNO
MECÂNICO

/DEYSON B.
SEITZ

IH

800

57,00

45.600,00

1

TOTAL
45.600,00

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO
PARANÁ

2

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SOLDA
MIG

FRANCIELI
GALAHRDO

/CM

40.000

43.600,00

1,09

1

TOTAL
43.600,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação
direta com as licitantes de melhor oferta, onde obteve-se os resultados acima
descritos. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas
participantes e consideradas propostas de melhor preço: FRANCIELI GALHARDO ME e DEYSON BALTAZAR SEITZ - ME, em conformidade com o constante acima,
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois)
- contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes, foi constatado que o mesmo
estava em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e
por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. 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. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de licitação e pelos
representantes das proponentes.
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1 GALHARDO ME
Proponente
Jaderson Michael Galhardo
027. 717. 779-08

Proponente
Deyson Baltazar Seitz
289.418 688-66
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