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ATA DE JULGAMENTO DAS (PROPOSTAS DE PREÇOS) PROCESSO Nº.
005/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2021 MATERIAL DE CONSUMO.
ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021.
Às 09:00 horas do dia 28 do mês de abril do ano de 2021, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, reuniu-se a Comissão de julgamento
de Licitações, designada pela Portaria Municipal 027/2021, sob a presidência
do senhor DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA MATOZINHO, estando presente os
membros Sra. LILIANE MARIA GUIMARÃES e o Sr. JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS, para o ato de encerramento e abertura dos envelopes referente á
Concorrência Publica 003/2021, objetivando a Concessão de uso de espaços
públicos para exploração comercial (ponto comercial – Lago Municipal Pedro de
Freitas item 03, ponto comercial - Rodoviaria item 01 e ponto comercial - Parque
Municipal Cachoeira do Saltinho item 02. Dando início aos trabalhos constatou
que as empresas DIOGO RONALDO RODRIGUES - MEI inscrita no CNPJ
sob o nº 34.733.523/0001-69 e SIMONE RIBEIRO XAVIER - MEI inscrita no
CNPJ sob o nº 41.646.780/0001-29 entregaram tempestivamente ao setor de
protocolo, os envelopes nº. 01 (habilitação) e nº. 02 (proposta de preço). Ato
Contínuo o senhor presidente apresentou os envelopes de n°. 01 (habilitação)
para que todos conferissem as suas inviolabilidades. Na sequência foram
analisados os documentos das empresas participantes e após analise, constatou
que a empresa SIMONE RIBEIRO XAVIER – MEI apresentou a certidão da Prova
de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
com o CNPJ diferente dos outros documentos apresentados no certame, diante
disso a comissão decidiu inabilitar a empresa SIMONE RIBEIRO XAVIER –
MEI e habilitar a empresa DIOGO RONALDO RODRIGUES - MEI tendo em
vista que apresentou todos os documentos exigidos. Aberta a palavra o Presidente
da comissão questiona aos representantes presentes se há interesse em interpor
recurso, os representantes das empresas declarou que não há interesse. Dando
continuidade o senhor Presidente apresentou o envelope 02 (proposta) para que
conferissem à inviolabilidade do mesmo. Após procedeu a abertura do envelope
sendo que a empresa DIOGO RONALDO RODRIGUES - MEI apresentou sua
proposta no valor de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais) mensais no espaço
público para exploração comercial (ponto comercial – Rodoviaria item 01) desta
forma foi considerada vencedora do certame a empresa DIOGO RONALDO
RODRIGUES - MEI, por ter apresentado o o maior valor oferta de alugueres
mensais, conforme critério de julgamento determinado pelo edital, isto é no valor
de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais) mensais. E nos pontos comerciais: Lago
Municipal Pedro de Freitas item 03, e ponto comercial - Parque Municipal
Cachoeira do Saltinho item 02 não houveram empresas interessadas. Diante
disso fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
publicação desta ata, conforme orientação do artigo 109, inciso I da Lei 8666/93.
Nada mais a ser tratado, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu,
Danilo Tomaz de Oliveira Matozinho Presidente, lavrei a presente ata que depois
de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim, pelos membros
da comissão de licitação e participantes presentes.
DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA MATOZINHO JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE
MEMBRO
LILIANE MARIA GUIMARÃES
MEMBRO
SIMONE RIBEIRO XAVIER – MEI
41.646.780/0001-29

As 09h00min horas do dia 27 de abril do ano de 2021 (27/04/2021) na Secretária
da Câmara Municipal de Santana do Itararé - Estado do Paraná, sito a Rua
Vereador Vergílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês, na presença dos membros
da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria nº. 006/2021 de 17 de março
de 2021 publicada no Diário Oficial do Município em 17 de março de 2021, Edição
nº. 1629, Página 6, Diário Oficial do Município, foi apresentada a cotação de preços
para avaliação de mercado, referente à Dispensa de Licitação nº. 003/2021,
Processo nº. 005/2021, conforme o disposto na Lei nº. 8.666/93 atualizada pela
Lei nº. 8.883/94 9.032/95, 9.648/98, suas alterações posteriores e Decreto nº.
9.412/2018, para escolha do menor preço e verificações das cotações dos itens
apresentados, objetivando a contratação de Empresa para fim de fornecimento
de Material de Consumo e Equipamentos de Informática para período de março/
2021 á dezembro/2022 à Câmara Municipal de Santana do Itararé – Estado do
Paraná, visando em suprir as necessidades do Legislativo; O senhor Presidente
apresentou as cotações de preços para que conferissem a sua inviolabilidade e
em seguida passou a análise das propostas, na qual verificou que as mesmas
estão em conformidade com o processo de Dispensa de Licitação e Artigo 24,
Inciso II, Seção I, Capítulo II da Lei 8.666/93, atualizada pela Leis 8.883/94, 9.032/
95, 9.648/98 e suas alterações posteriores; Na ocasião verificou – se os valores
apresentado pelas empresas na cotação de preço, descritos no presente
processo apurando-se que estão em conformidade com o praticado no mercado.
Fizeram cotações de preços para o certame as empresas: ÉRICKSON DE ASSIS
FERREIRA - MEI empresa inscrita no CNPJ. 20.986.349/0001-51, com sede a
Praça Frei Mathias de Gênova, 68, Sala “A”, centro, Santana do Itararé – Pr, CEP.
84.970-000, representada pelo senhor Erickson de Assis Ferreira, RG. 9.343.7667, inscrito CPF. 042.395.529-23, com valor de R$ 13.054,25 (treze mil e cinqüenta
e quatro reais e vinte e cinco centavos); VAGNER DOMINGUES GOMES – ME,
inscrita no CNPJ: 14.698.437/0001-55, com sede a Rua 07 de setembro, 1464,
centro, Itaporanga - SP, com valor de R$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e
cinqüenta centavos); T.F. DOS SANTOS MENDES-PRODUTOS DE INFOMÁTICA
LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 27.495.796/0001-00, com sede a Rua Alameda
Manoel Ribas, 188, centro, Wenceslau Braz-Pr, com valor de R$ 7.253,55 (sete
mil duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos) e MARCELO
MUNIZ - MEI empresa inscrita no CNPJ. 10.576.946/0001-54, com sede Rua
Paraná, 316, centro, Santana do Itararé – Pr, CEP. 84.970-000, com valor de R$
13.826,00 (treze mil oitocentos e vinte e seis reais); Em seguida procedeu ao
devido julgamento e chegou ao seguinte resultado classificatório conforme o Anexo
I desta ata. Considerando o julgamento menor preço por item. Assim considerando
as cotações apresentadas a presente comissão julgou os itens a favor da empresa
ÉRICKSON DE ASSIS FERREIRA - MEI, por apresentar menor preço em todos
os itens estando estes condizentes com o valor de mercado circulante e atendendo
as necessidades da administração. Na seqüência foi submetido o presente
procedimento para apreciação do Senhor Presidente da Câmara Municipal
Anderson Eduardo Izac que comunicou a Comissão e aos presentes sobre
aceitação da proposta do vencedor, e que juntamente com o Presidente da
Comissão aguardariam o prazo previsto em Lei para Adjudicação e Homologação
do certame em favor da empresa vencedora. Nada mais havendo a constar, eu
Danilo Tomaz de Oliveira Matozinho, Presidente da Comissão de Licitação lavrou
á presente ATA, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada
por mim, pelos membros da Comissão de Licitação e Pelo Presidente da Câmara
Municipal.
Santana do Itararé em, 27 de abril de 2021.
_____________________________
Danilo Tomaz de Oliveira Matozinho
Presidente da Comissão

___________________________
José Carlos Alexandre Radoski
Relator

_____________________________
Anderson Eduardo Izac
Presidente da Câmara

___________________________
Liliane Maria Guimarães
Membro

DIOGO RONALDO RODRIGUES - MEI
34.733.523/0001-69
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