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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 027/2022

Aos cinco dias do mês de abril 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 ANA SARA WELTER e 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° 027/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por

objeto a Contratação de empresa visando à aquisição de palanques, destinados a

construção de alambrado para cercar a Campeira (pista de laço), cercas para proteção

e delimitação de área públicas, delimitação e demarcação das laterais das estradas

vicinais do Município de Planalto e execução das tarefas diárias dos órgãos da

administração pública, tendo como valor máximo a importância de R$ 72.518,00

(setenta e dois mil quinhentos e dezoito reais). Abertos os trabalhos, foram

credenciados os representantes das empresas: NILSON ANTUNES ME, o Sr. Nilson

Antunes, MARTINELLI MADEIRAS EIRELI - EPP, Sr. Moacir de Siqueira Bier.

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:

NILSON ANTUNES

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1 Palanque de eucalipto
tratado com as seguintes
características:

•Comprimento mínimo de
1,5 m;

MARCA

PRÓPRIA

UN 500,00 18,43 9.215,00
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Largura/diâmetro de 10
cm na extremidade

superior e 12 cm na base;

•Tratado com produto
antiracho e chapa
antiracho na ponta
inferior.

Palanque de eucalipto
tratado com as seguintes
características:

Comprimento mínimo de
3,00 m

Largura/diâmetro de 18
cm na extremidade

superior e 20 cm na base;

Os palanques deverão
conter 8 furos distanciados

a cada 30 cm de cima para
baixo, para passagem de
arame liso;

Tratado com produto
antiracho e chapa
antiracho na ponta
inferior.

MARCA

PRÓPRIA

UN 300,00 89,90 26.970,00

Tabua de eucalipto rosa
Dlainada nos dois lados e

desquinadas nos quatro
cantos, medindo

3,0x15x300 cm

MARCA

PRÓPRIA

UN 150,00

Tabua de pinus, medindo
2,5x30x300 cm.

MARCA

PRÓPRIA

UN 200,00

28,90 4.335,00

31,90 6.380,00

Tabua de pinus, medindo
2,5x25x300 cm.

MARCA

PRÓPRIA

UN 100,00 25,00 2.500,00

Tabua de pinus, medindo
2,5x20x300 cm.

MARCA

PRÓPRIA

UN 100,00

Ripa de pinus, medindo
2,5x10x300 cm

MARCA

PRÓPRIA

LTN 100,00

20,00 2.000,00

9,40 940,00

^ipa de pinus, medindo
2,5x5,0x300 cm

MARCA

PRÓPRIA

UN 100,00 4,40 440,00

Caibro de eucalipto
medindo 5,0x5,0x300 cm

MARCA

PRÓPRIA

UN 50,00 10,00 500,00

10 Caibro de eucalipto
Imedindo 5,0x10,0x300 cm

MARCA

PRÓPRIA

UN 100,00 22,90 2.290,00

TOTAL 55.570,00
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Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

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

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: NILSON ANTUNES 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 Iicitantes participantes, foram constatados que os

mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento

licitatório e 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 Iicitantes participantes. A Pregoeira em decorrência do resultado,

ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa: NILSON

ANTUNES ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 19.503.545/0001-49,

situada na Rua Proj F, 510, Parque Industrial, Município de Realeza, estado do

Paraná, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade,

conforme classificação acima, pertinente a Contratação de empresa visando à

aquisição de palanques, destinados a construção de alambrado para cercar a

Campeira (pista de laço), cercas para proteção e delimitação de área públicas,

delimitação e demarcação das laterais das estradas vicinais do Município de Planalto

e execução das tarefas diárias dos órgãos da administração pública e proposta de

preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente

processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e

demais atos inerentes a esta licitação. 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 Iicitantes.

CARLA SABRINA RECH ANKSmA WELTER J (jCEZAR AUGUSTO

MALINSKl Equipe de Apoio SOARES

Pregoeira 072.454.189-69 Equipe de Apoio

068.626.699-40 - 066.452.549-03
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NILSON ANTUNES ME

Nilson Antunes

MARTINELLrMADEIRAS

EIRELI EPP

Moacir de Siqueira Bier

Cyv
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