PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Sede: Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017
I - OBJETO: Aquisição de 01 (um) ônibus ano mínimo 2005/Modelo2005, capacidade mínima para 48
passageiros, para atender às necessidades do transporte dos Diversos Departamentos da Administração..
II - PREÂMBULO: Aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2017, às 13:30 horas, no Edifício da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, na Sala de Licitações, situada na
Praça Otacílio Ferreira, nº 82, centro, sob a presidência do Pregoeiro Senhor Marcinio Messias e
equipe de apoio composta por: Adalto Aparecido Lopes Luiz e Florivaldo Petrini, realizou-se a sessão
pública do Pregão Presencial nº 050/2017. Aquisição de 01 (um) ônibus ano mínimo 2005/Modelo2005,
capacidade mínima para 48 passageiros, para atender às necessidades do transporte dos Diversos
Departamentos da Administração.. Aberta a sessão, o senhor Pregoeiro deu boas vindas a equipe de

apoio. Em seguida, deu-se início à fase de credenciamento, onde a única interssada no certame enviou
os documentos de habilitação e proposta de preço nos devidos envelopes. Solicitando que todos os
presentes rubricassem os documentos e, na sequência, procedeu-se ao exame dos documentos
oferecidos pelo interessado, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de
proposta e prática dos demais atos pertinentes ao certame.
O referido credenciamento foi realizado:
III - EMPRESAS CREDENCIADAS:
PARTICIPANTE
RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ:00.624.596/0001-09
RUA FRANCISCO JOSE GOMES RIBEIRO, 309 CASA - CEP: 82010360 - BAIRRO: SANTO INÁCIO CIDADE/UF:
CURITIBA/PR
VALDIR IZA
CPF: 831.319.229-15

A empresa atendeu as exigências edilícias, quanto a fase de credenciamento.
IV – LANCE FORMULADO PELO LICITATANTE:
Na sequência, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, e nos incisos VI e VII, do Art.11, do Decreto nº 3555/2000, o senhor Pregoeiro. A sessão foi
seguida e adjucada da seguinte forma como consta:
EM ANEXO
VI – NEGOCIAÇÃO / ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: Na sequência, seguindo as
orientações previstas na Lei nº 10.520/02, o Senhor Pregoeiro aceitou o preço proposto pois o mesmo
estava de acordo com os preços de mercado, pesquisa está feita pelo Departamento de Compras.
VII - HABILITAÇÃO: Aberto os envelopes (Documentos de Habilitação) da empresa credenciada
o senhor pregoeiro analisou os documentos e verificou que atenderam as exigências edilícias, estando,
portanto habilitadas dessa fase de documentação
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VIII - RECURSOS: A empresa se manifestou no sentido de não haver interesse em recorrer à fase
finalizada e às decisões do senhor pregoeiro e da equipe de apoio;
IX - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo interposição de recurso, foi
encerrada a sessão, sendo presente ata vai rubricada e assinada pelo senhor Pregoeiro, pelos Membros
da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante ao final relacionado.

___________________________________________
Marcinio Messias
Pregoeiro

____________________________________________
Adalto Aparecido Lopes Luiz
Equipe de Apoio

_____________________________________________
Florivaldo Petrini
Equipe de Apoio

Licitantes:

________________________________________
RIMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ:00.624.596/0001-09
RUA FRANCISCO JOSE GOMES RIBEIRO, 309
CASA - CEP: 82010360 - BAIRRO:
SANTO INÁCIO CIDADE/UF: CURITIBA/PR
VALDIR IZA
CPF: 831.319.229-15

