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ESTADO DO PARANÁ,

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGAO PRESENCIAL NO I37I2O2I - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2I7 IaO¿I.LIC
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

Aos dez dias do mês cle janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniram-se a Pregoeira
Thals Vergínio Biava, e Equipe de Apoio Everton Leandro Camargo Mendes e Ricardo Fiori, designados
através da Portaria No 6.457 de I 8 de março de 2021 , para procederem às atividades pertinentes ao Pregão
Presencial N' lI2l202l, que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada e licenciadapara recolhimento, transporte, tratamento e destinação
final de carcaças de bovinos mortos na zoîa rural de MarmeleiroÆR, por meio do processo de
compostagem, destinadas ao atendimento das necessidades do Departamento solicitante. As 14:01 horas
foi aberta a sessão pública, iniciando o período de credenciamento dos representantes legais e de
recebimento de envelopes de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente lacrados. A
seguir foram conferidos e rubricados os documentos de credenciamento, do qual foi CRED,ENCIADA A
SEGUINTE EMPRESA E SEU REPRESENTAI\TE: a empTesa PAULO DEOCLIDES CAMERA,
representada por Paulo Deoclides Çamera, Após o credenciamento dos envelopes e dos representantes, a
Pregoeira e sua Equipe de Apoio iniciaram a abertura dos envelopes de proposta de preços, efetuando a
verif,rcação dos requisitos exigidos no edital. A Pregoeira informou aos representantes os procedimentos a
serem adotados durante a sessão pública do pregão, e ressaltou que a sua ausência quando da lawatura da
ata, ao final da sessão, implicará na preclusão do direito de recurso e na submissão ao disposto na ata, A
Pregoeira salientou a obrigação que a empresa vencedora tem em entregar o objeto em conformidade com
o exigido_, e que caso não cumpra tal obrigação se sujeita às penalidades estabelecidas em edital e na lei.
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Fõram analisadas as propostas de preços apresentadas pela(s)
licitante(s), observando o atendimento às exigências do edital. Com relação às propostas a Pregoeira
verificou que as proponentes apresentaram suas propostas conforme solicita o Edital, ficando assim
CLASSIFICADAS. Os descontos (linear) apresentados pelas proponentes estão descritos em Anexo -
Mapa Comparativo de Preços Antes dos Lances. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os
representantes credenciados e classificados tiveram a oportunidade de aumentar o desconto ofertado nas
propostas escritas, conforme Anexo - Mapa Comparativo de Preços Depois dos Lances. Após
encerramento dos lances verbais a aceitaçáo dos valores finais pela Pregoeira, foi aberto o envelope de
documentos de habilitação da(s) proponente(s) que ofertaram o(s) melhor(es) desconto(s). !!
HABILITAÇÃO: Os documentos de habilitação aprèsentados foram verificados para acomprovação de
sua conformidade com as exigências do edital. Após análise dos documentos de habilitação a Pregoeiro
verificou que a(s) proponente(s) a seguir fo¡am HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA DA
pnnspNin r,iôlrÃCÂ,o: a'propõnent" pa
perfazendo o valor total de R$ 165.498,30 (cento e sessenta e cinco mil reais e quatrocentos e noventa e
oito reais e trinta centavos). A documentação de habilitação foram rubricadas pela comissão de licitação e
pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada
liwe a palavra, e como ninguém se manifestou, a Pregoeira após comunicar aos interessados presentes
que o resultado final da licitação deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo atral,ar, foi lavrada esta
Ata, ressaltando es membros da Equipe de Apoio, ao assinarem esta Ata, atestam a sua
participação e

Assinaturas: (**.JrJ**
Ricardo Fiori

Membro da Equipe de Apoio

Membro da Equipe de Apoio Paulo Deoclides Camera
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Página ,\"?2 rPrefeitura Municipal de Marmeleiro

MAPA COMPARATIVO DE PREçOS ANTES DOS LANCES

Valldade da Proposta: 60 dias

Prazo de Execuçäo: 12 meses

rocgsso:
de Pagamento: 01 a 15 do més subsequente aos serviços prestados

R6laçäo dos Proponentes:
Códlso Nome CNPJ/CPF/Doc.Estrangelro

8658 PAULO DEOCLIDES CAMERA 2E.606.870/0001 -28

Lote Item Quantldade Unldede Med¡da Descrlçäo
1 1 365,0000 UNIDADE m e carcaças

Fornecedor Valor Unltárlo Quantidade Valor Total Marca Prazo
PAULO DEOCLIDES CAMERA 453,4200 365,0000 165,498,30 PAULO DEOCLIDE 12 meses

Sugestäo por menor preço unitárlo

8658 - PAULO DEOCLIDES CAMERA
Lote Item Quantldade Valor Unltário Valor total do item

1 1 365,0000 453r'200 165.498,30
Total do Fornecedor: 165.498,30

compra com os menores preços unitários:
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X

GOVBR LC - Licitaçöes e Contratos Emissão: 1010112022 às 14:10 - Usuário: 53 - RICARDO
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

HISTÓRICO DO PREGÃO

Página 1 de 1

ObJeto: Contrataçåo de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte, tratamento e destinaçåo final de carcaças de
bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

Processo:2 reços

22t11t2021 Situação: Aberta

HISTÓRICO DOS LANCES

Lote Item Unld, Valor de Referêncla oft0

1 1
Recolh¡mento, transporte, tratamento e destinação final de carcaças de bovinos
mortos, por meio de p UN 453,4200

Lance Valor Unitárlo o/o

1 PAULO DEOCLIDES CAMERA Declinou

)
v

x
GOVBR LC - Licitaçöes e Contratos Emissão: 1010112022 às 14:11 - Usuário: 53 - RICARDO



121 RPáginsldê1 'Prefeitura Municipal de Marmeleiro

MAPA COMPARATIVO DE PREçOS DEPOIS DOS LANCES

Pregåo Número: 137 Processo: 21712021

de Pagamento: 01 a 15 do més subsequente aos serviços prestados

Valldade da Proposta: 60 dias

Prazo de Execuçåo: 12 meses

dos
Códlgo Nome CN PJ/CPF/Doc.Estrangel ro

8658 PAULO DEOCLIDES CAMERA 28.606.870/000't-28

Lote Itom Quantldade Unldade Medlda
1 1 365,0000 UNIDADE transporte, tratamento e o al s de bovinos m

Fornecedor Valor Unitário Quantidade Valor Total Marca Prazo
DEOC 453,4200 365,0000 165.498,30 PAULO DEOCLIDE 12 meses

Sugestão por menor preço unltárlo

8658 - PAULO DEOCLIDES CAMERA
Lote Item Quantídade Valor Unitárlo Valor total do ltem Observaçöes

1 1 365,0000 453,4200 165.498,30

compra com os menores unitários:
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GOVBR LC - Licitaçóes e Contratos Emissão: 1010112022 às 14:10 - Usuário: 53 - RICARDO
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" I37I2O2I - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIV O NO 2I7 I2O2I.LIC
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento das propostas de preços referente ao
Pregão Eletrônico no 137/2021 PMM, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada e licenciada para recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de
carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de
compostagem. A empresa habilitada é:

A empresa PAULO DEOCLIDES CAMERA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 28.606.870/0001-
28, vencedora do item 01, perfazendo o valor total de R$ 165.498,30 (cento e sessenta e cinco
mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

Marmeleiro, 10 de de2022.

Pregoeira

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaoao(A¡nar:neleiro.or. gov.br / licitaoao02lá)marmeleir o.pr. gov.[r¡ - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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MUNrcípro DE MARMELETRo
EsrADo oo pRReNÁ

ADJUDTcIçÃo
pnpcÃo pRESENcTAL No 13712021- pMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2I7 I2O2 I-LIC
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitrário por item,

Adjudico o objeto do Edital de Modalidade Pregão Eletrônico n" 13712021 - PMM, pelo critério
e menor preço unitário por item à seguinte empresa:

A empresa PAULO DEOCLIDES CAMERA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 28.606.870/0001-
28, vencedora do item 01, perfazendo o valor total de R$ 165.498,30 (cento e sessenta e cinco
mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

de2022,

Thaís Biava
Pregoeira

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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