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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 22612021-LIC
TIPO: Menor preço unitário por item.

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniram-se a Pregoeira
Thaís Vergínio Biava, e Equipe de Apoio Everton Leandro Camargo Mendes e Ricardo Fiori, designados
através da Portaria N" 6.457 de 18 de março de202l, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão
Presencial ñ ll2l\02l, que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação cle serviços de capacitação e heinamento de técnicos e produtores de
peixes de âgaa doce do município, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento. 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 clocumentos cle credenciamento, do qual foi
CREDENCIADA A SEGUINTE EMPRESA E SEU REPRESENTANTE: a empTesa ABW

o credenòiamento dos
envelopes e dos representantes, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio iniciaram a abertura dos envelopes de
proposta de preços, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. A Pregoeira informou aos
representantes os procedimentos a serem aclotados 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 AN,4,LI,SE DAS PROPOSTAF: Foram analisadas as propostàs 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
aceitação 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). DA H.ABILITAÇÃO: Os documentos de
habilitação apresentados foram verificados para a comprovação de sua conformidade com as exigências do
edital. Após análise dos dooumentos de habilitação a Pregoeira verificou que a proponente ABW
INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA foi declarada N¿,glLlTaD.A., pelo item 8.1.4, aünea "cj Apresenrar no
mínimo um atestado(s) ou declaração (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o profissional já prestou de maneira satisfatória na ârea de aquicultura ou similares ao objeto da
presente licitação, indicando no documento a descrição do serviço e período de execução ou especialização na
área de aquicultura." a proponente apresentou a documentação, porém a data de validade do mesmo era até 09
de junho de2020, e alínea "d) Cópia de titulação naárea de Zootecnia, do responsável técnico elencado na
alinea "4" do subitem 8,1,4." a proponente apresentou cópia, porém não apresentou o documento original para
confrontação. A documentação de habilitação forarn rubricadas pela comissão de lioitação e pelos presentes
que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada liwe a pala'ura, a
proponente ABV/ INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA manifestou intensao de recurso, pelo motivo da data
de validade do Atestado apresentado, Abre-se oprazo para apresentação de recurso no prazo de 3 (três) dias
úteis, a Pregoeira após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação deu por
encerrada a sessão. Nada mais havendo a ttatar, foi lavrada esta Ata, ressaltando ainda, que os membros da
Equipe de A Ata, atestam a sua participação e colaboração no certame.
Assinaturas:

/-u-,b7-.¿,"
Ricardo Fiori

da Equipe de Apoio

Membro da Equipe de Apoio w
S
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

MAPA COMPARATIVO DE PREçOS ANTES DOS LANCES

Pregão Número: 144 Processol 22612021

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

Validade da Proposta: 60 Dias

Prazo de Execugão: 12 meses

dos

Sugestão por menor prego unltárlo

S581 .ABWINTERFACES E NEGÓCIOS LTDA

Páglna I de 1

Códlsc Nome CNPJ/CPF/Doc,Estrangelro
qBWINTERFACES E NEGOCIOS LTDA 07.608.24510001 -45

Lot€ Item Medlda Descrlção
1 384,0 dos técnicos e de MErmeleiro - PR, quanto â

Fornecedor Valor Unltárlo Quantldade Valor Total Marca Prazo
ABWINTERFACES E NEGOCIOS LTDA 1 18,7500 384,0000 45,600,0c '12 mes€s

Lote Iteñ Quantldade Valor Unitárlo Valor total do lteÌr Observagöes
1 384,000c 1 18,750C 45.600,0c

do Fornecedor: 00

compra unitários: 45.600,00com os menores

V,.<

GOVBR LC - Lic¡tagões e Contratos Emissão: 1310112022 às 14:19 - Usuário: 53 - RICARDO
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Prefeitula Municipal de Marmeleiro

HISTÓRICO DO PREGÃO

HISTÓRCO DOS LANCES

Páglna 1 de 1

[,

ObJeto: Contrataçäo de empresa para prestação de serviços de capacitaçäo e treinamento de técnicos e produtores de peixes de água doce do
municlpio, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

'14412021 - PREGAO - PresencialProcesso: 22612021 - Pregão - Normal

Expedlção: 0311212021 s AbertaHomologação:

Lote Item D€scrlção Unld. Valor de Referêncla o/a

1 1
Capac¡tação/tre¡namentos dos técnicos e produtores de Marmeleiro - PR, quanto a
croduçåo de piscicul .l 1 18,7500

Lancc Fornecedor Valor Unltárlo o/o

1 \BW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA I I 8,0000 -0,63

GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissão: 1310112022 às 14'.21 - Usuário: 53 - RICARDO
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Prefe¡tura Municipal de Marmeleiro

MAPA COMPARATIVO DE PREçOS DEPOIS DOS LANCES

Pregão 144 Processo:22612021

Condlçäo de Pagamento: 0'l a 15 do més subsequente aos serviços prestados

Valldade da Proposta: 60 Dias

Prazo de Execuçåo: 12 meses

Relação dos

Sugestão por menor preço unltárlo

8581 -ABWINTERFACES E NEGÓCIOS LTDA

Páglne 1 de I

Nome CNPJ/CPF/Doc,Estrangelro
ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA .608.245/0001 -45

Lote Item Quantldade UnldadE Medlda Descrlçäo

1 1 384,0000 HORA ?apacitação/treinamentos dos técnicos e produtores de Marmelei¡o - PR, quanto a proc

Fornecedor Valor Unltárlo Quantldad€ Valor Tota lMarca Prazo
ABW INTERFACES E NÊGOCIOS LTDA 1 18,0000 384,000c 45.312,0C 12 meses

Lote Item 0uantldade Valor Unltárlc Valor total do ltem 0bservaçöes
1 1 384,0000 1 I 8,000c 45.312,0A

Total do Fornecedor: 45.312,00

total com os menores preços 45.312,00da

v
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GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissão: 1310112022 às 14:22 - Usuário: 53 - RICARDO


