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MUNICIPIO CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANA 

COMISSAO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
ATA DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO FORMA PRESENCIAL N° 

03/2022 

I - OBJETO: Contratacao de empresa que realize Services de transportes para 
o Grupo de 50 (cinquenta) idosos, integrantes do SCFV- Service de Convivencia 
e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia em Assistencia 
Social "Familia Mairinquense" do Municipio de Conselheiro Mairinck-Pr. (onibus 
semi leito, com aqua, banheiro, ar condicionado, lanche na viagem ida e volta) 
ate a praia no literal paranaense (Guaratuba-Pr), com saida no dia 14/03/2022 
as 22:00 horas de Conselheiro Mairinck-Pr para Guaratuba-Pr, com retorno no 
dia 17/03/2022 as 14:00 horas de Guaratuba-Pr para Conselheiro Mairinck-Pr, 
conforme especificacoes e condicoes constantes em oficio e termo de referencia, 
dentro dos termos da Lei. 

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. 
Link da transmissao 
https://www.youtube.com/watch?v=ZClt5HKZ83w 

II - PRE.AM BU LO: Aos 1 O dias do mes de rnarco do ano de 2022, as 09:30 
horas, no Edificio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do 
Parana, na Sala de Licltacoes, situada na Praca Otacilio Ferreira, n° 82, centro, 
sob a presldencia do Pregoeiro Senhor llton Inacio e equipe Equipe de Apoio 
Marcinio Messias Secretario, Adalto Aparecido Lopes Luiz, Florivaldo Petrini, 
Elsie de Souza Santos, nomeados pela Portaria 006/2022 

Aberta a sessao, o senhor Pregoeiro deu boas vindas a todos e agradeceu a 
participacao da empresasinteressada, ensejo em que fez a apresentacao do 
grupo condutor dos trabalhos. Em seguida, deu-se inicio a fase de 
credenciamento, bem como 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: v: · 
GILSON MARTINS DOS SANTOS - TURISMO E FRETAMENTO v 10.577 .900/0001-50 
Rua Afonso Pena, 236 Alto das Oliveiras - CEP: 84265470 - BAIRRO: Alto 
das Oliveiras CIDADE/UF: Telernaco Borba/PR 
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Gilson Martins dos Santos 
022.716.739-25 
A participante enviou a documentacao pertinente a esse certame via Office 
boy, nao teve a presenca de representante da interessada. 

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

IV - LANCES FORMULADOS E LICITANTE VENCEDORA 

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 coma consta: 

Item EspecificayOes 

01 Contratacao de empresa que 
forneca Services de transportes 
para o Grupo de 50 (cinquenta) 
idosos, integrantes do SCFV - 
Service de Convivencia e 
Fortalecimento de Vinculos e 
CRAS - Centro de Referenda 
em Assistencia Social "Familia 
Mairinquense" do Municipio de 
Conselheiro Mairinck-Pr. 
(onibus semi leito, com agua, 
banheiro, ar condicionado, 
lanche na viagem ida e volta) 
ate a praia no literal 
paranaense (Guaratuba-Pr), 
com saida no dia 14/03/2022 as 
22:00 horas de Conselheiro 
Mairinck-Pr para Guaratuba-Pr, 
com retorno no dia 17/03/2022 
as 14:00 horas de Guaratuba- 
Pr para Conselheiro Mairinck- 
Pr, conforme especificacoes e 
condlcoes constantes em oficio 
e termo de referencia, dentro 
dos termos da Lei. 

Quant. 

01 

Valor 
Vencido 

5.500,00 

Valor R$ 
Total 
5.500,00 

VALOR R$ TOTAL 5.500,00 

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 
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conforme solicitacao realizada no oficio 020/2022 pagina 04 nos autos do processo 
do Preqao Presencial 003/2022. 

VII - HABILITACAO: Aberto os envelopes (Documento de Habilitacao) da 
Empresa GILSON MARTINS DOS SANTOS - TURISMO E FRETAMENTO 
A equipe de preqao analisou os documentos e verificou que a empresa atendeu as 
exiqencias editalicias, estando, portanto habilitada dessa fase de docurnentacao. 

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

IX - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e nao havendo interposicao de 
recurse, foi encerrada a sessao, sendo presente ata vai rubricada e assinada pelo 
senhor Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representante da 
licitante ao final relacionado. 

Pregoeiro 
Nome do re oeiro 
IL TON INACIO 

I . 
MARCINIO;t ttj,� 

SIAS 
Secretarid 
944.080.769- 3 

ELSIE DE SOUZA SANTOS 
Membro 
217.210.128-18 

ADALT��OPES 
LUIZ 
Membro 
029.269.739-26 

GILSON MARTINS DOS SANTOS- 
TURISMO E FRETAMENTO 
10.577.900/0001-50 
A participante enviou a documentacao 
pertinente a esse certame via Office boy, nao 
teve a presenc;a de representante da interessada 
visto isso nao consta assinatura do presente da 
presente ata. 

FLORIVALDO PETRINI 
Membro 
759.482.499-72 


