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

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2022

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00hs, 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° 048/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a
aquisição de água mineral, gelo e refrigerante, destinados a necessidade de consumo
de todas as secretarias do município de Planalto, tendo como valor máximo a

importância de R$ 39.595,00 (trinta e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais).
Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas:

MULTINEGÓCIOS JMC LTDA, a Sra. Viviani Carla Dalfovo, JOÃO KAUE
KAIBERS, o Sr. João Kaue Kaibers, SADY RECH 49292609904, o Sr. Sady Rech; A
empresa CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI, através de seu representante o
Sr. Moisés Luiz Boff, entregou os envelopes contendo a documentação de habilitação,
proposta de preços e credenciamento na manhã do dia 15/06/2022. 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 seqüência, 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 vencedoras as empresas
subsequentes:
JOÃO KAUE KAIBERS

Lote

Item

1

1

Produto/Serviço
Agua mineral, natural,
gaseifícada artificialmente,
embalagem em garrafa pet,
tampa de rosca, embalagem

Marca

Unidade Quantidade Preço

CRISTAL

FRD

600,00

11,55

Preço total j
6.930,00

AZUL

y

r'
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primaria pet com 51 Oml,
fardo com 12 unidades
1

2

Agua mineral, natural, sem
gás, embalagem em garrafa
pet. tampa de rosca,
embalagem primaria pet com

CRISTAL
AZUL

FRD

600,00

10,69

6.414,00

AQUALIFE

UN

200,00

12,68

2.536,00

100,00

12,49

1.249,00

51 Oml, fardo com 12
unidades
1

3

Água mineral, sem gás, para
consumo humano,

acondicionada em garrafâo
plástico com tampa de
pressão e lacre, contendo 20
litros, vasilhame retornável
1

4

Gelo, agua potável, triturado, SÃO
SACO
sacos plásticos de 10 kg.
CRISTÓVÃO

TOTAL

17.129,00

MULTINEGOCIOS JMC LTDA

Lote

Item

1

6

Produto/Serviço
Marca
Refrigerante, composto de
SARANDI
extrato de cola, agua
gaseíficada, açúcar,
extratos vegetais, cafeína,
caramelo, corantes artificiais,
acondicionado em garrafa pet

Unidade Quantidade Preço

Preço totai

UN

400,00

6,00

2.400,00

SARANDI

UN

800,00

2,45

1.960,00

SARANDI

UN

300,00

6,00

1.800,00

SARANDI

UN

800,00

2,45

1.960,00

Refrigerante, composto de
SARANDI
extrato de laranja, agua
gaseificada, açúcar suco de
aranja, corantes artificiais,
acondicionado em garrafa pet

UN

300,00

6,00

1.800,00

UN

800,00

2,45

1.960,00

de 02 litros.
1

7

Refrigerante, composto de
extrato de cola, agua
gaseificada, açúcar,
extratos vegetais, cafeína,
caramelo, corantes artificiais,
acondicionado em lata de
350 ml

1

8

Refrigerante, composto de
extrato de guaraná, agua
gaseificada, açúcar extrato
de semente de guaraná,
corantes artificiais,

acondicionado em garrafa pet
de 2 litros.
1

9

Refrigerante, composto de
extrato de guaraná, agua
gaseificada, açúcar extrato
de semente de guaraná,
corantes artificiais,
acondicionado em lata de
350 ml.

1

10

1

11

de 2 litros.

Refrigerante, composto de
extrato de laranja, agua
gaseificada, açúcar suco de
aranja, corantes artificiais,

SARANDI

acondicionado em lata de
350 ml.
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1

12

Refrigerante, composto de
suco de limão, agua
gaseificada, açúcar,

SARANDI

UN

300,00

6,00

1.800,00

SARANDI

UN

800,00

2,45

1.960,00

corantes artificiais,

acondicionado em garrafa pet
de 2 litros.
1

13

Refrigerante, composto de
suco de limão, acondicionado
em lata de 350

ml.

15.640,00

TOTAL

SADY RECI- 49292609904

Lote

Item

1

5

Produto/Serviço
Gelo, agua mineral, em
cubos, sacos plásticos de 03
kg.

Marca
POLAR

;

Unidade Quantidade Preço
SACO

200,00

6,00

Preço total i
1.200,00

GELO

TOTAL

1.200,00

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 as empresas participantes e
consideradas vencedoras: MULTINEGÓCIOS JMC LTDA,JOÃO KAUE KAIBERS,
SADY RECH 49292609904, em conformidade com o constante acima, conforme

critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) -

contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela
pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos
estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório
e por conseqüência, 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. A Pregoeira em decorrência do resultado,

ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas:

MULTINEGÓCIOS JMC LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°
43.882.979/0001-81, situada na Rua Belem, 2470, centro. Município de Realeza-PR,

JOÃO KAUE KAIBERS, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 29.664.639/000153, situada na Av Paulo Bantle, 515, centro Município de Planalto-PR, SADY RECH
49292609904, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 38.545.879/0001-20, situada

na Rodovia PR 281, Município de Planalto-PR classificadas em 1° lugar para o

fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a
aquisição de água mineral, gelo e refrigerante, destinados a necessidade de consumo

de todas as secretarias do município de Planalto e proposta de preço das licitantes.
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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 licitantes.

ionJn ^■íl.trpl'íyT3./J'
CARLA SABRINA RECH

CEE AR Augusto

VIVIANI CARLA

MALINSKI

SOARES

DALFOVO

Pregoeira

Equipe de Apoio

Multinegócios Jmc Ltda

068.626,699-40

066.452.549-03

JOAO/^A^J^4CA^ERS

SADY RECH

Joâo/Kaue Kaibers

Sady Rech 49292609904
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