
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2017 
 
EDITAL Nº 166/2017 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada no ramo de arbitragem nos diversos campeonatos 
municipais que serão realizados no município, conforme consta no Anexo I, parte integrante desta Licitação. 
 
DATA DA SESSÃO: 12/12/2017  

HORÁRIO: 09:00 

Às nove horas do dia doze de dezembro 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. Retiraram 
o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme descrito abaixo: 
 
DIOGO RENATO PISSAIA DE SOUZA ME 
 
Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação da 
única licitante. Após verificação, a empresa cumpriu 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: 
 

DIOGO RENATO PISSAIA DE SOUZA ME 

Classificação Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do 
item 

Situação 

1 1 1 24735 Realização do 15º campeonato 
municipal de futebol campo adulto  
mascul Realização do 15º 
campeonato municipal de futebol 
campo adulto  masculino de 2017. 
com arbitro principal, dois auxiliar e 
um mesário, incluso o deslocamento.    

13.567,68 Classificado 

1 1 2 24736 Realização do 21º campeonato 
municipal de futsal  adulto  
masculino.20 Realização do 21º 
campeonato municipal de futsal  
adulto  masculino.2017. com dois 
árbitros e um mesário , incluso 
deslocamento.   

17.160,41 Classificado 

1 1 3 24737 Realização do 23º campeonato 
municipal de futebol  sete (súiço) 
adulto Realização do 23º campeonato 
municipal de futebol  sete (súiço) 
adulto masculino 2017. com dois 
árbitros e um mesário, incluso 
deslocamento.   

10.271,91 Classificado 

 
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 o(s) licitante(s) classificado(s) conforme os critérios estabelecidos no Edital. 
 

MAPA DOS LANCES 

Lote1 - Lote 001 

Rodada Fornecedor Valor Documento Selecionado 

Inicial DIOGO RENATO 
PISSAIA DE 
SOUZA ME 

42.110,00 28.688.569/0001-0
0 

Sim 

1 DIOGO RENATO 
PISSAIA DE 
SOUZA ME 

41.000,00 28.688.569/0001-0
0 

Sim 

2 DIOGO RENATO 
PISSAIA DE 
SOUZA ME 

41.000,00 28.688.569/0001-0
0 

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 única Empresa participante: DIOGO RENATO PISSAIA DE 
SOUZA ME .Em razão disso, o Pregoeiro resolveu adjudicar o objeto do certame para a empresa 
participante: DIOGO RENATO PISSAIA DE SOUZA ME vencedora lote 01, com o valor de R$:41.000,00 
(quarenta e um mil reais). Consultados os representantes das licitantes 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 nove horas e vinte e 
um minutos do dia doze de dezembro do ano de dois mil e dezessete (12/12/2017). Eu, Taila Daiane Souza 
Perão _____________________ 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.  
 
 
 

TAILA DAIANE SOUZA 
Membro 
047.183.269-31 

JOSE NILTON DE SOUZA 
Pregoeiro 
368.930.059-20 

LUCIANE PAVNOSKI 
Membro 
038.410.239-59 
 
 
 

 

DIOGO RENATO PISSAIA DE SOUZA ME 
28.688.569/0001-00 
RUA PEDRO FILAKOSKI, 946  - CEP: 85598000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Cruzeiro do Iguaçu/PR 
DIOGO RENATO PISSAIA DE SOUZA 
046.601.389-25 
 

 

 


