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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2017 

 

EDITAL Nº 157/2017 

 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no ramo de internação / 

hospedagem / acolhimento para pessoas idosas e/ou deficientes que não possuam familiares próximos, conforme 

consta no Anexo I do edital. 
 

DATA DA SESSÃO: 30/11/2017 

HORÁRIO: 14h00min 

Às quatorze horas do dia trinta  do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, realizou-se a sessão 

pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, 

apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial em referência. Presentes o pregoeiro o Sr. José 

Nilton de Souza, bem como os componentes da equipe de apoio, Luciane Pavnoski e Maria de Lourdes H. Vieira, que esta 

subscrevem. Retiraram o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme descrito abaixo: 

 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA 

 GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME                                                                      CNPJ:06.959.809/0001-21                                                                                                    

 

Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação da única licitante. Após 

verificação, a(s) empresa(s) cumpriu(cumpriram) com o exposto no edital no item 10.3 e foi/foram  declarada(s) credenciada(s). 

Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo a proposta de preços e realizou a classificação das empresas, cujo valor foi 

o seguinte: 

 
PROPOSTA ESCRITA NO ÍTEM 01 

Sociedade empresária Licitante Valor Total Proposto 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME 77.430,00 

 

Submetida a proposta de preços ao crivo dos representantes das licitantes e da comissão, nenhuma falha foi observada em 

relação às mesmas. Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com os licitantes 

classificados conforme os critérios estabelecidos no Edital. 
MAPA DOS LANCES 

ÍTEM 01  

 

Licitante Proposta Licitante 1 Rodada 

Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me 77.430,00 Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me 74.400,00 
 

Ato contínuo, Procedeu-se com a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do licitante que ofertou o 

menor preço por Lote, após a apreciação dos documentos, mostrou-se em conformidade com as exigências do Edital, a Empresa 

participante: Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me.Em razão disso, o Pregoeiro resolveu adjudicar o objeto do certame 

para a empresa participante: Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me vencedora lote 01, com o valor de R$:74.400,00 

(setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Consultado o representante da licitante como já mencionado, não houve manifestação 

de intenção de recurso por parte da  empresa . Os valores propostos estão inferiores aos valores máximos estipulados para o lote 

do certame. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por 

encerrada a reunião às quatorze  horas e quarenta e três minutos do dia trinta do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete 

(30/11/2017). Eu, Taila Daiane Souza _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e 

achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.  

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA – Pregoeiro_____________________________________________________________________ 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA - Comissão de Apoio_______________________________________________________ 

LUCIANE PAVNOSKI - Comissão de Apoio_________________________________________________________________ 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME _________________________________________________________                                   


