
ATA RETIFICADA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2017 
 
EDITAL Nº 158/2017 
 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochilas personalizadas para os Agentes 
Comunitários de Saúde, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital. 
 
DATA DA SESSÃO: 30/11/2017  

HORÁRIO: 09:00 

Às nove horas do dia trinta de novembro de 2017, 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, Taila Daiane Souza Perão e Maria de Luciane Pavnoski, que esta subscrevem. Também 
presentes, na sessão a comissão de avaliação das amostras, a srª Priscila da Silva , Lorene ´Fátima 
Rodrigues Gotz e Neli Gonçalves  Correa Retiraram o Edital as sociedades empresárias licitantes, 
conforme descrito abaixo: 
 
ELIAS RAFAEL FRITZEN ME 
 
Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
do(s) licitante(s).E para que conste, a empresa Elias Rafael Fritzen Me protocolou os envelopes no dia 
anterior a esta sessão 29/11/2017 e não enviou nenhum representante para a sessão. Após verificação, a 
empresa atendeu com o exposto no edital no item 10.3 foi declarada credenciada. Em seguida, o Pregoeiro 
abriu os envelopes contendo a proposta de preços e realizou a classificação das empresas, cujo valor foi o 
seguinte: 

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME 

Classificação Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do item Situação 

1 1 1 24494 Mochilas personalizadas, tamanho G, 
medidas: alt.41, larg. 32, prof.12 
Mochilas personalizadas, tamanho G, 
medidas: alt.41, larg. 32, prof.12 cm, 
com bolsos laterais, porta treco e 
bolso frontal com dupla repartição, 
tecido xiflex pontilhado re forração em 
tecido espumado de 3mm, para uso 
das Agentes Comunitárias de Saúde  

1.999,95 Classific
ado 

 
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 

Lote1 - Lote 001 

Rodada Fornecedor Valor Documento Selecionado 

Inicial ELIAS RAFAEL 
FRITZEN ME 

1.999,95 20.962.892/0001-19 Sim 

1 ELIAS RAFAEL 
FRITZEN ME 

1.999,95 20.962.892/0001-19 Sim 

2 ELIAS RAFAEL 
FRITZEN ME 

1.999,95 20.962.892/0001-19 Sim 

 
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 ELIAS RAFAEL FRITZEN ME. Em razão 
disso, fica concedido à empresa o prazo de 08(oito)dias úteis para apresentação das amostras, conforme 
artigo 48 §3º da Lei 8.666/93. Fica designada a data para apresentação e avaliação das amostras  para o 
dia 13/12/2017 às 14:00h neste mesmo local. Os valores propostos estão inferiores aos valores máximos 
estipulados para o lote do certame. Os autos seguirão para análise jurídica. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reunião às nove horas e trinta e seis minutos do dia trinta do mês de novembro do 
ano de dois mil e dezessete (30/11/2017). Eu, Maria de Lourdes H. Vieira _____________________ 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.  
 
 
 



 
 
 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA 
Membro 
813.901.069-34 

JOSE NILTON DE SOUZA 
Pregoeiro 
368.930.059-20 

LUCIANE PAVNOSKI 
Membro 
038.410.239-59 
 

 

LORENE FÁTIMA RODRIGUES GOTZ 
 
 
 
PRISCILA DA SILVA 

NELI GONÇALVES CORREA 

 


