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PLANALTO - PARANÁ

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL,

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2019

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 09;00hs (nove
horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH
MALINSKI designada pela Portaria n° 007/2019 de 01/02/2019 e equipe de apoio:
CEZAR AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, designados
conforme Portaria n° 007/2019, de 01/02/2019, para a realização dos atos
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL processado pelo sistema de REGISTRO
DE PREÇOS SOB N° 025/2019, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. que tem por
objeto desta licitação a aquisição de tecidos para decoração de ambientes públicos e
produção de figurinos para os grupos artísticos do Município, e aquisição de uniforme
para a Fanfarra Municipal (lote 02), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, tendo como valor máximo a importância de R$ 81.154,50 (oitenta e um
mil, cento e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos). Abertos os trabalhos,
foram credenciados os representantes das seguintes empresas:
- TECELAGEM MADRYTEX LTDA inscrita no CNPJ sob n°84.816.867/0001-00,
com sede na Rua Maua, n°2929. Centro, município de Realeza, estado do Paraná,
representada pelo sr. Cristian Luiz Forte, portador do CPF n°071.371.559-60;
- EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob n°13.481.323/0001-96,
com sede na Rua Quatro, Sala 05,n°878, Bairro Industrial, município de Planalto,
estado do Paraná, representada pelo Sr. Edison Alves da Conceição, portador do
CPF n° 046,879.589-82;
- ELIAS RAFAEL FRITZEN-ME, inscrita no CNPJ sob n®20.962.892/0001-19, com
sede na Rua Oscar Pommer,n°78, Centro, município de Planalto, estado do Paraná,
representada pelo Sr. Elias Rafael Fritzen, portador do CPF n°009.815.399-47.
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 continuo, 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. Após
termino da rodada de lances, foi considerada como proposta válida e lances
vencedores, onde se constatou que se consagrou propostas de melhor preço a
empresas subsequentes:

EDISON ALVES DA CONCEICAO

Lote item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total
2 1 Conjunto de calça e jaqueta

em tecido 100% poliéster
(java), sublimação total,
botões encapados tamanho

In9ve

Uniformes

UN 70,00 179,00 12.530,00

cxmduCL.

Qrr-






