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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 020/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09;00hs,

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKI, e equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES, designados conforme

Portaria n 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes

ao PREGÃO PRESENCIAL N'' 020/2022 DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a Contratação de empresa visando a confecção de malotes para que os

produtores rurais possam armazenar as notas fiscais de produtor, nas condições

fixadas neste edital e seus anexos, tendo como valor máximo a importância de R$

25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais). Abertos os trabalhos, foram

credenciados os representantes das empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, o Sr.

Elias Rafael Fritzen e PONTOCOM BRINDES LTDA ME, o Sr. Douglas Jose

Waiand. Dando continuidade, 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. Na sequencia, foram abertos os

envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de

apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto,

prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos

preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa

subsequente:

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME ^

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço , prego total
1  1 Malotes (pastas de napa), com objetiva UN 2.000,00 12,45 24.900,00

zíper para nota fiscal e bloco
do produtor rural. - Tecido
bangum sintético, medidas
30cmx35cm, com viés preto
nas laterais.
Tecido em azul royal
Deverá conter o brasão do

município em cores e com as
descrições, conforme modelo
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1  lanexo. 1

1 U 1 AL 24.900,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, em conformidade com o

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o

envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem

sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi

constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital

deste procedimento licitatório, exceto o Certificado de Regularidade do FGTS, o qual

estava com a data de validade vencida, no entanto, para dar continuidade no certame

e evitar atrasos, foi consultada no sitio eletrônico, e verificado que a mesma estava

vigente, por conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. 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 sessão,

cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e

representantes das empresas licitantes.
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CÀRLA SABRINA RECH

MALÍNSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CEZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

h
ELIAS RAFAEL FRITZá^

ME

Elias Rafael Fritzen

^/^ONTOCOM BRINDES

LTDA - ME

Douglas Jose Waiand
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