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Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove às treze horas reuniram-se 

na sala de reuniões do setor de licitações, os Senhores: ERLITON DE MELLO BRAZ 

Pregoeiro Oficial e STEFAN FURTADO CHODACHI, membro da equipe de apoio, 

nomeados através da portaria 539/2017. A presente reunião tem como finalidade a 

realização do Pregão Presencial de nº 123/2018, cujo objeto é a Constituição de Ata de 

Registro de Preços, para a aquisição de materiais de consumo, cosméticos, produtos 

farmacêuticos e acessórios do vestuário, para atender a Rede Cegonha neste município. 

Protocolaram envelopes para participação as empresas: TOP ONE THOUSAND 

COMERCIO EIRELI, ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS LTDA ME, TATIANE DOS 

SANTOS TIBURCIO ME, LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, BAMBOLEO 

ENXOVAIS LTDA EPP e JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP. Compareceram na 

reunião os Senhores: OSCAR HENRIQUE KUSTER, WAGNER LORENCINI, AMARO 

MARTINS DOS SANTOS, ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA, DANILO 

SIGESMUNDO, MICHEL ANTONIO MARTINS respectivamente representantes das 

empresas participantes. Todos os envelopes foram protocolados dentro do prazo 

estabelecido no edital estando às empresas até o momento regulares na licitação. Deu-se 

início ao credenciamento e após verificação dos documentos apresentados, pode ser 

constatado que as empresas atenderam com plenitude o edital. O credenciamento se deu 

com a apresentação dos documentos exigidos no capítulo VI do edital. Neste mesmo 

momento foi exigida a apresentação da declaração de atendimento das exigências 

habilitatórias e como as empresas cumpriram o determinado no edital foram consideradas 

aptas a prosseguirem no certame. As empresas participantes se qualificaram como Micro 

empresas ou Empresas de Pequeno Porte. Concluída a etapa de credenciamento, foram 

abertos os envelopes propostas e nada foi constatado de irregular, estando às empresas 

classificadas na licitação. Foi procedido o lançamento dos valores cotados no Programa 

responsável para a realização da etapa de lances. Deu-se início a etapa de lances. Os 

lances ocorreram normalmente com o Pregoeiro considerando as empresas ROSIANI 

ARTESANATO E ENXOVAIS LTDA ME, LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, 

BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP e JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 

vencedoras nesta etapa. Ficou salientado que somente foram consideradas vencedoras 

nesta etapa as empresas que ofertaram lances com valores equivalentes ou aquém dos 

parâmetros de preços constantes do processo. Foi adotado como parâmetro de preço a 

média aritmética obtida dentre os preços constantes das coletas de preços, que integram 

este processo, por força do Decreto Municipal 394/2017 de 03/08/2017. O parâmetro de 

preço adotado foi produzido, pelo Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, 

conforme preceitua o disposto na alínea b, parágrafo único, do art. 81 da Lei Municipal 

2497/2014. Segue compondo esta ata o relatório de lances. Encerrada a etapa dos lances, o 
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Pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes documentação da empresa vencedora 

nesta primeira etapa. Abertos e analisados os seus conteúdos foi constatado que a certidão 

de regularidade do FGTS da empresa ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS LTDA ME foi 

apresentado vencido, entretanto a empresa goza dos benefícios concedidos pela lei 

complementar 123/2006 por ser micro empresa, nesse instante o representante da empresa  

prontamente acessou o site da CEF e retirou a certidão atualizada e apresentou ao 

pregoeiro, desta forma regularizou a situação da empresa. Quanto as demais nada foi 

apresentado de irregular.  Por fim as empresas ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS 

LTDA ME, LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA 

EPP e JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP foram consideradas habilitadas e por fim 

declaradas vencedoras na licitação nos seus respectivos itens, conforme relatório de itens 

vencidos que seguem em anexo à presente ata. Neste momento o Pregoeiro questionou aos 

presentes acerca de intenção de recursos, quando todos se abstiveram deste direito. O 

envelope documentação das empresas TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI e 

TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME foram devolvidos ao seu representante, 

devidamente lacrado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e representantes 

presentes e arquivada em arquivo próprio. 

São Gabriel da Palha, em 15 de janeiro de 2019. 
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