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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO DO  

PREGÃO 060/PMC-RO-2016 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (14/12/2016), nesta Cidade 

de Cerejeiras, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, 

Estado de Rondônia, sito à Av. Das Nações Unidas, nº. 1919, centro, reuniu-se, a partir das 10:00 

horas, em sessão pública, o Senhor Pregoeiro e a equipe de apoio que esta subscreve encarregados, 

nos termos do Processo nº. 2965/2016, do recebimento e abertura das propostas de preços e da 

documentação de habilitação apresentadas ao pregão em epígrafe, cujo objeto resumido é a 

aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e 

higienização e processamentos de dados para atender as necessidades da SEMAP, Procuradoria 

Jurídica, Gabinete do Prefeito, SEMAGRI, DRH e Almoxarifado, com Recursos Próprios. Abertos 

os trabalhos pelo Senhor Pregoeiro, verificando que a publicação do aviso de licitação ocorreu na 

forma prevista na lei, bem como, observando-se que não houve impugnações ao edital. O Pregoeiro 

constatou-se a presença das seguintes empresas e representantes, legalmente credenciadas na forma 

prevista no Edital: Empresa: LIVRARIA E PAPELARIA MENSAGEM LTDA - EPP 

compareceu ao certame. Representada pelo Sr. Marcelo Ferreira Freitas; Empresa: 

ALTECHLÍDER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME compareceu ao certame. 

Representada pela Sra. Raquel Rodrigues Barbosa Milioransa; OSMAR N. CANTON - EPP 

compareceu ao certame. Representada pela Sra. Celí Aparecida Simplício Canton e empresa JAN 

CHARLES RUECKERT - EPP compareceu ao certame. Representada pelo Sr. Laercio Rodrigues 

Pereira. Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas de preço e a 

documentação de habilitação das mãos dos credenciados. Em seguida, procedeu-se à abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços, sendo em seguida realizada a classificação das 

empresas tomando como base os preços Globais e as condições previstas no edital. Dando 

continuidade ao certame o Pregoeiro iniciou a fase de lances e negociação de preços com os 

representantes das licitantes classificadas, quando convocada pelo senhor Pregoeiro, ofertas e lances 

esses indicados no quadro de lances/negociação em anexo, resultando nas ofertas lá consignadas, 

conforme se vê também na planilha anexa, sendo aceito pelo Pregoeiro as propostas, após a 

negociação, foi aberto o envelope contendo a documentação das empresas que o formulou. Na 

continuação foi verificado pelo pregoeiro que as empresas atenderam aos requisitos de habilitação 

previstos no edital. O senhor Pregoeiro indagou os licitantes presentes sobre o interesse de interpor 

recursos, solicitando desde já, a apresentação dos motivos, sendo demonstrado pelos mesmos o 

desinteresse em fazê-lo. Continuando, o Senhor Pregoeiro declarou vencedor do lote 01 deste 

certame por ter classificada sua proposta e apresentado menor preço, e ademais, atendido as 

exigências de habilitação, a empresa OSMAR N. CANTON - EPP, com valor global de R$ 

2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais); declarou vencedor do lote 02 deste certame por ter 

classificada sua proposta e apresentado menor preço, e ademais, atendido as exigências de 

habilitação, a empresa OSMAR N. CANTON - EPP, com valor global de R$ 817,00 (oitocentos 

e dezessete reais); declarou vencedor do lote 03 deste certame por ter classificada sua proposta e 

apresentado menor preço, e ademais, atendido as exigências de habilitação, a empresa JAN 

OSMAR N. CANTON - EPP, com valor global de R$ 73,80 (setenta e três reais e oitenta 

centavos); declarou vencedor do lote 04 deste certame por ter classificada sua proposta e 

apresentado menor preço, e ademais, atendido as exigências de habilitação, a empresa LIVRARIA 

E PAPELARIA MENSAGEM LTDA - EPP, com valor global de R$ 1.490,00 (um mil 

quatrocentos e noventa reais), sendo adjudicados os lotes para os licitantes retromencionados. 

Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião as 10:05 horas, lavrando-se o presente 

registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, pelo Pregoeiro, vai assinado pelos 

presentes: 
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Eliandro Victor Zancanaro                  Osmar N. Canton - EPP 

Pregoeiro Oficial PMC-RO               Celí Aparecida Simplício Canton 

 

 

 

 

Altechlíder Informática e Papelaria Ltda – ME    Jan Charles Rueckert - EPP  

Raquel Rodrigues Barbosa Milioransa     Laercio Rodrigues Pereira 

 

 

 

Livraria E Papelaria Mensagem Ltda - EPP  

Marcelo Ferreira Freitas 

 

 

 

 


