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ATA Nº. 136/2018 

Pregão Nº. 109/2018 - Forma Presencial Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil ·e dezoito, às oito horas e trinta minutos na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Céu Azul, reuniu-se o Pregoeiro e comissão de apoio, desi�ados pela portana nº 12/2018, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão nº. 108/2018 - Forma presencial, conforme previsto em Edital, que tem como objetivo o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 
de cartuchos novos para impressoras e recargas de cartuchos, de tinta e toner, conforme a necessidade da 
Adminis!ração Municipal, (o registro de preços terá vigência de 12 meses), mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. O aviso da presente licitação foi publicado no Mural localizado no Paço Municipal no dia 11/12/2018, no Diário Oficial eletrônico do Município de Céu Azul no dia I l /12/2018 no Diário oficial do Esta_do do Paraná no dia _12/12/2018, no jornal impresso de grande circulação local e regi�nalJornal O Paraná no dia 12/12/2018, no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Dia 11/12/2018, no site de internet da Prefeitura Municipal de Céu Azul no Dia 11/12/2018. O edital da presente licitação ficou disponível no site da Prefeitura Municipal (www.ceuazul.pr.gov.br), para ser obtido diretamente pelas empresas interessadas. Foi encaminhado o edital ou encaminharam recibo de retirada do edital as seguintes empresas: Irineia Alesi Nunes Bernardo 03445387966, CNPJ: 19.144.093/0001-56; Leodenir Romani - ME CNPJ: 0 l .510.586/0001-05; Andrei Prehl 00735344981, CNPJ: 27.820.185/0001-37; ODAIR S NUNES EIRELI - EPP, CNPJ: 09.268.993/0001-51; EDUARDO MATEUS LOPES 06920765900, CNPJ: 27.852.855/0001-05;Tectoner Recarga de toner Ltda, CNPJ: 0 l.207.088/0001-06; WP do Brasil Ltda-EPP, CNPJ: 04.483.808/000l-28;_Int Soluções para_Reciclagem Ltda -Me, CNPJ: 07.703592/0001-57; Aberta a sessão pública, iniciando openodo de 1dent1ficaçao das empresas e credenciamento dos representantes legais e do recebimento dos envelopes 1 (proposta de preços) e 2 (habilitação), bem como da declaração de cumprimento com os requisitos de habilitação das empresas, sendo que apresentaram propostas para a referida licitação as seguintes proponentes: Andrei Prehl 00735344981, CNPJ: 27.820.185/0001-37, representado pelo Sr. Andrei Prehl, que apresentou declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. WP do Brasil Ltda -EPP, CNPJ: 04.483.808/0001-28, representada pela sua procuradora Sra. Erika Fernanda Gehlen Bornholdt, que apresentou declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. lnt Solu�ões para Reciclagem Ltda - Me, CNPJ: 07.703592/0001-57, representado pelo seu procurador Sr. Marc10 Kod1 Ueda, que apresentou declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. EDUARDO MATEUS LOPES 06920765900, CNPJ: 27.852.855/0001-05, representado pelo seu procurador S:,. _Jerry Clayton Biffi, que apresentou declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. Paulo Fernando Fe110 Bernardo 54999103915, CNPJ: 28.743.465/0001-51, representado pelo Sr. Paulo Fernando Feijó Bernardo, que apresentou declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. O Pregoeiro iniciou fazendo referências ao pregão sendo informado aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública _e �essaltando que a ausência, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria naprecl�são do d1mto a recurso e _na _submissão ao di�posto na ata, passando em seguida à rubrica dos envelopes nº.I e n . 2, os quais foram d1spomb1hzados para rubnca pelos representantes. O Senhor Pregoeiro iniciou a abertura dos _envelopes nº. I contendo as propostas de preços, cujas propostas foram rubricadas pelo pregoeiro e equipe de apoio e representantes presentes e efetuado a verificação e análise dos requisitos exigidos em edital. Sendo os valores apresentados conforme o constante no Histórico do Pregão em anexo. Dando continuidade ao certame foi solicitado aos licitantes classificados, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus Ia;ces, oportum�ade_ esta em que os representantes legais e credenciados tiveram para a redução dos preços. Após negoc1açao direta com as licitantes de melhores ofertas, houve negociação. Procedeu-se em seguida a abertura do envelope nº 2 -habilitação, e a análise da documentação de habilitação, das empresas de melhores propostas. Analisada as documentações das empresas a comissão constatou que empresa EDUARDO MA TEUS LOPES 06920765900, CNPJ: 27.852.855/0001-05, apresentou Certidão Negativa de Débitos Relativos às Tributos Federais com data de validade vencida, estando os demais documentos em conformidade com o solicitado no edital, con�iderando que a empresa apresentou declaração de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, fica amesma pre-hab1htada obtendo o benefic10 das Micro empresas ou empresas de pequeno porte. Ficando assim a 
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Fone/Fax: (045) 3266-1122 // CNPJ: 76.206.473/0001-01 empresa desde jà intimada a regularizar a situação no prazo de 5 (cinco) dias conforme o estabelecido na Lei Complementar 123/06 e 147/2014. Sendo que as demais empresas encontram-se de acordo com as exigências do edital. Após a aclamação dos vencedores foi dado vistas, aos representantes presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Em seguida, os licitantes foram informados que não há fatos que podem ser motivos de recurso, porém em atendimento ao princípio do contraditório, os mesmos foram comunicados que, em havendo interesse em recorrer da decisão, deveria apresentar suas manifestações devidamente justificadas, neste momento. Os representantes presentes não manifestaram interesse em interpor recurso, fato pelo qual foi declarado precluso o direito a recurso, nos termos do inciso XX do art. 4° da Lei I 0.520. Com isso foram atendidas as exigências doedital, sendo as empresas julgadas habilitadas. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 109/2018, econsiderando que: l )  as propostas das empresas vencedoras atenderam às exigências de edital; 2) as empresasvencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) os preços ofertados ficaramdentro dos limites estabelecidos pela Administração; 4) não houve manifestação expressa por parte dosrepresentantes das licitantes de intenção de interpor recursos; o Pregoeiro classificou os objetos aos respectivosvencedores, sendo: Andrei Prehl 00735344981, CNPJ: 27.820.185/0001-37, nos itens nº 38, 44, 56, 57, 58, 59, 2,63, 64, 65, 70, 73, 75, 77, 79, 88, 89, 96, 97, 100, 101, 106, 107, I I 0, 111, Il4, 115,l 16 e Il7; EDUARDOMATEUS LOPES 06920765900, CNPJ: 27.852.855/0001-05, nos itens nº 13,14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 36, 66,67, 68, 69, 78, 79, 8, 81, 82 ,83, 87, 92 e 93; WP do Brasil Ltda-EPP, CNPJ: 04.483.808/0001-28, nos itens nº 21, 22, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 61, 74, 76, 84, 85 e 86; Int Soluções para Reciclagem Ltda - Me, CNPJ:07.703592/0001-57, nos itens nº OI, 02, 03, 04, 05, 06 ,07, 08, 09, 10, II , 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112 e 113; Paulo Fernando Feijó Bernardo54999103915, CNPJ: 28.743.465/0001-51, nos itens nº 12, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 60 ,71, 90 ,91, 94 e 95;Conforme histórico do pregão em anexo. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, ressaltando ainda, que os

��mb:os da equipe de apoio, ao assinarem esta 1=s��laboração no certame.
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