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CANDOI
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Ata n'. l da sessão pública de abertura da licitação Pregão Presencial n' 041/2021 - processo
administrativo n' 061/2021, cujo objeto desta licitação é o "Contratação de empresa para
assessoramento técnico na área de gerenciamento de projetos das transferências voluntárias

federais".O valormáximoaceitávelpara a contratação
totaldo objetodestalicitaçãoé de R$
103.800,00(cento e três míl e oitocentos reais).

'

'

Aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às treze horas e trinta
minutos(13:30), 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 n' 382/2021, 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 SalvaBodanese. Justifica-sea ausênciado 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 adotada 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
convocatória, 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
i.l;:illl :à

f;3Z;:

!.ü:):::$?p""
- :; l

DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

t7.770.952/0001-97

KATRUASSESSORiALTDA

30.140.174/000]-10 tempesttvamente na sede da Prefeitura Municipal de
Candó[,sob n' 2039/202] os envelopes ] e 2 para

Alyson Augusto Padiiha
Não

credenciou

020.634.939-44

participante.

Protocoiou

participação do presente certame

Dando prosseguimento à sessão, foram recebidas as propostas de preço e documentos de habilitação
cujos envelopes foram rubricados nos fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes,
ficando os mesmos sob a guarda do Pregoeiro. Aberto os envelopes das propostas dos licitantes
credenciados, vistas e rubricadas. Após análise constatou-se que todas as propostas satisfizeram às
exigências do edital, portanto foram CLASSIFICADAS preliminarmente.
Na sequência, iniciou-se a fase de negociação através dos lances verbais nos termal do art. 11, VI
Decreto 3.555/2000, conforme relatório anexo.
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Ultrapassando a fase dos lances, o Pregoeiro declarou VENCEDOR o seguinte licitante
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DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

17.770.952/0001-97

LOTES

TOTAL

R$ 7.450,00

R$ 7.450,00

Posteriormente.foi aberto o envelope de habilitação do licitante vencedor, e submetido à análise e
rubr ca dos presentes. Tudo analisado, constatou-se que o Licitante apresentou toda a documentação
em conformidade com as exigências do edital.
'
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O Pregoeiro comunicou aos presentes sobre sua decisão. e abriu a oportunidade para quem sentiu-se
prejudicado, pudesse relatar brevemente os motivos, e posteriormente,de forma completa, proceder
na interposição de recurso, conforme rito constante no Item l0.2 do instrumento convocatório.

Considerando não haver interessados em manifestar recurso, o Pregoeiro informa da preclusão do
direito e Adjudica o objeto do certame ao Licitante vencedor, conforme planilha abaixo
DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

17.77a.952/000i-97

LOTEI

R$ 7.450.0Q

RS 7.450 an

Cópia

desta

ata

será

disponibilizada
no
site
oficial
do
município
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual,
ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada.
)

para constar,lavrou-se a

Ü
Silvestre Go
P

B

;reliPinheiro0 Z SalvaBodanese
Membro

rreira Filho

8

Liça

Membro
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7.450,00

!..ancelnicial

8.500,«)

LUCIMARAnNHaRO i)A SALVA
Pregoeiro

MR SELmRINO

LuciaJ PiNHBRO
{)AALVABoCHNBE
Membro

AtySON

ANAMAGIA MOTTIN
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}<ATRUASSESSORIA LTDA

3).140.'t74/{X)0'1-10

7.4a).00

Classificado
8.500.00
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Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

TCEPR
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Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ:i7770952000197

NENHUMITEMENCONTRADO!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeblmpressao.aspx
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