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MUNICÍPIO DE CANDól
ESTADO DO PARANÁ
Ata n'. l da sessão pública de abertura da licitação Pregão Presencial n' 042/2021 - processo
administrativo n' 061/2021 , cujo objeto desta licitação é o "Registro

de preços de materiais

de

expediente, de armarinhos, pendrives e toners para manutenção das secretarias municipais". O
valor máximo aceitável para a contratação total do objeto desta licitação é de R$ 389.981 ,63 (trezentos
e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

Aos quatorze (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às oito horas e trinta
minutos(08:30), na Av. XV de novembro, n' 1635. Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói(PR), ao
lado da Prefeitura Municipal, o Pregoeiro designado pela Portaria no382/2021 . Sr. Silvestre Gonçalves
Ferreira Filho, procedeu a abertura da sessão pública para julgamento da licitação instaurada através
do editalsupracitado.
Estavam presentes os membros da Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 382/2021 , o Sr. Vilson
de Lima e a Sra. Lucieli Pinheiro da Silva Bodanese. Justifica-sea ausência do Sr. Eder Selestrino.
devido estar em período de férias.

O Pregoeiro, Sr. Silvestre Gonçalves Ferreira Filho procedeu os devidos esclarecimentos aos
presentesem relação aos cuidados a serem tomados quanto ao COVID-19 e também sobre a conduta
a ser aditada pelos mesmos durante o certame, fazendo a leitura do item 2.2 do instrumento
convocatória,
Para dirimir às dúvidas referente a margem de preferência constante no item 7.10 do instrumento
convocatório,o Pregoeiro explanou a todos sobre sua execução durante a fase de lances. e advertiu
os Licitantes para ficarem atentos nos seu lance finais, considerando a margem de preferência de dez
por cento (10%), aplicada sobre o preço dos Licitantes Locais ou Regionais, a depender da situação.
Compareceram também os licitantes relacionados a seguir.
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V.A.OTTONiEQUIPAMENTOS-Epp

18.770.897/0001-06 Rafaelde Lama

AJ;VERDISERVIÇOS GRÁFICOS

37.679.957/0001-16 Aldecir Jose Verde

ROMANA DE FÁTIMA MATEUS HENRARD - ME

04.446.465/0001-21 Pauta Gercy Henrard

651.432.]39-91

SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP

75.997.858/0001-71 Celso Stacheira

149.877.169-68

AUGUSTO HENRIQUE ALVES -ME

23.837.209/0001-00 Adriano Franclsco Alves

062.094.989-90

ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

08.33].877/0001-77 Thalsa Vergas de Oliveira

046.992.639-25

076.891.439-62
i

624.297.959-49
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MUNICÍPIO DE CANDól
ESTADO DO PARANÁ
O Pregoeiro orientou com relação aos esclarecimentos do edital, inclusive dos produtos especificados
que não atendem ao edital, e caso ocorra tal situação, será realizado as diligências para verificação da
aceitabilidade do produto. Também foi orientado aos Licitantes, que na ocasião da entrega de produtos
em desconforme com a Ata de Registro de Preços/Contrato, os mesmos não serão aceitas no momento
do seu recebimento, sem prejuízo às penalidades cabíveis.

Na sequência, iniciou-se a fase de negociação através dos lances verbais nos termos do art
Decreto 3.555/2000, conforme relatório anexo.

Vido

Durante a fase de Lances, foram DESCLASSIFICADAS as seguinte as Propostas
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UGUSTO HENRIQUE ALVES -WE

23.837.209/0001-00
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Não atende as especificações do edital
Dimensões não atendem o requerido

Considerando o horário de intervalo para almoço, o Pregoeiro suspendeu a sessão às doze horas
(12:00), comunicando a todos os presentes da reabertura ãs treze e quinze (13:15).
Cópia
desta
ata
será
disponibilizada
no
site
oficial
do
município
(b112yMww4a!!®i caebc:b1-411çllaçgeg:212p).
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual,
para constar, lavrou-se a prese,nte ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada.
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Pinheiro da SalvaBodanese
Membro

www.candoi.pr.qov.br
CNPJ: 95.684.478/0001-94 - CANDÓI - êÃãÃÜI
Av. XV de Novembro, 1761 - Bairro Cacique Candói - Cep: 85.140-000 - Cx. Postal 041
Fine

(42) 3638-8000

- E-Mail:

prefeitura@candoi.pr.gov.br

P. 2

