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MUNICIPIO CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANA 
COMISSAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

AT A DE LICIT A CAO MODALIDADE PRE GAO FORMA PRESENCIAL N° 
002/2022 

I - OBJETO: Contratacao de uma empresa especializada que forneca 
service de hospedagem e alimentacao para o grupo de idosos compostos 
de 50 pessoas do SCFV referenciado do CRAS Familia Mairinquense do 
Municipio de Conselheiro Mairinck a praia de Guaratuba litoral paranaense 

As licitacoes serao realizadas preferencialmente sob a 
forma eletronica, admitida a utilizacao da forma presencial, 
desde que motivada, devendo a sessao publica ser 
registrada em ata e gravada em audio e video. 

II - PREAMBULO: Aos 22 dias do mes de fevereiro do ano de 2022, as 08:30 
horas, no Edificio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do 
Parana, na Sala de l.icitacoes, situada na Praca Otacilio Ferreira, n° 82, centre, 
sob a presidencia do Pregoeiro Senhor llton Inacio e equipe Equipe de Apoio 
Marcinio Messias Secretario, Adalto Aparecido Lopes Luiz, Florivaldo Petrini, 
Elsie de Souza Santos, Sidnei Domingos Ferreira, nomeados pela Portaria 
006/2022 

Aberta a sessao, o senhor Pregoeiro deu boas vindas a todos e agradeceu a 
partlcipacao da empresasinteressada, ensejo em que fez a apresentacao do 
grupo condutor dos trabalhos. Em seguida, deu-se inicio a fase de 
credenciamento, bem coma recebeu a docurnentacao que suporta o 
credenciamento das empresa licitante, solicitando que todos os presentes 
rubricassem os documentos e, na sequencia, procedeu-se ao exame dos 
documentos oferecidos pelo interessado presente, visando a cornprovacao da 
existencia de poderes para formulacao de propostas e pratica dos demais atos 
pertinentes ao certame. 0 referido credenciamento foi realizado: 

Ill - PESSOA JURIDICA CREDENCIADA: 

RITA KELEI BOMFIM DA CUNHA ME CNPJ: 26.596.398/0001-64 AV � 
PARANAGUA 724- CEP 83.260-000 MUNICIPIO MATINHOS PR, neste ato 
representado por RITA KELEI BOMFIM DA CUNHA RG 6634921 CPF: 
026.700.319-60 ' 

A licitante atendeu as exiqencias editalicias quanta a fase de credenciamento. 

IV - LANCES FORMULADOS E LICIT ANTE VENCEDORA 

-- 



I MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 
ESTADO DO PARANA 

E-MAIL: Ucitflcao@conselheiromairinck.pr.gov,br 
SITE OFICIAL: www.conselhelromairinck.pr.gov.br 

Pra�a OtacOio Ferreira, n°82- Telefone: 043 3561-1221 
CNPJ: 75 968.412/0001-19 

Na sequencia, de acordo com o disposto nos Art. 28 e 29 da lei 14.133/2021 e 
Lei 10.520/2002, A sessao e os lances foram seguidos e adjucados da seguinte 
forma como consta: 

·--------------------------···········- 

Contratacao de uma empresa 
especializada que forneca Pessoas 
service de hospedagem e 
alirnentacao para o grupo de 
idosos compostos de 50 
pessoas do SCFV referenciado 
do CRAS Familia Mairinquense 
do Municipio de Conselheiro 
Mairinck a praia de Guaratuba 
litoral paranaense; com estadia 
nos dias 15/03, 16/03 e 
17/03/2022, com retorno no dia 
17 /03 ap6s ao alrnoco, 
incluindo cafe da manna, 
alrnoco, lanche da tarde e 
jantar nos dias 15 e 16 e no dia 
17 /03/2022, cafe da man ha e 
alrnoco. 

25.000,00 

VALOR R$ TOTAL 25.000,00 

VI - NEGOCIACAO I ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: Na sequencia, 
seguindo as orientacoes previstas na Lei n° 14.133/2021 e lei 10.520/202 o Senhor 
Pregoeiro aceitou os precos propostos pois os mesmos estavam de acordo com os 
precos praticados no mercado, pesquisa realizada pelo Departamentos solicitantes 
conforme solicitacao realizada no oficio 0145/2022 pagina 04 nos autos do processo 
do Preqao Presencial 002/2022. 

VII - HABILITACAO: Aberto os envelopes (Documento de Habllitacao) da RITA 
KELEI DA CUNHA 
a equipe de preqao analisou os documentos e verificou que as empresa atendeu as ( 

exiqencias editalicias, est.ando, p�rtanto habilitada dessa lase de documentacao. "\ 

VIII - RECURSO: A participante nao se rnanifestou no sentido de haver mteresse em 
recorrer as fases finalizadas. 

f; IX - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e nao havendo interposicao de 
recurso, foi encerrada a sessao, sendo presente ata vai rubricada e assinada pelo � 
senhor Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representante da 
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Pregoeiro 
Nome do re oeiro 
ILTON NACIO 

I 
Mt� 

INIO MESSIAS 
Seer tario 
944.0 0.769-53 

��SANTOS 
Membro 
217.210.128-18 

ADALTO���OPES 
LUIZ 

ITA LEI BOMFIM DA CUNHA ME 
C , J: 26.596.398/0001- 
64Representante legal 

ssinatura 


