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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2022
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois às 09h00min, na sede do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná –
SENAR/PR, na sala do 15º andar, a Pregoeira designada pela Resolução nº 006/2022, acompanhada
da Comissão de Licitação, deu início aos trabalhos de abertura do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL nº
021/2022 convocado para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS
DE TREINAMENTO AGROPECUÁRIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E IBIPORÃ, E UNIFORMES PARA
AS FUNCIONÁRIAS DA COPA E LIMPEZA DA SEDE. Iniciada a sessão, foram solicitados os
documentos para credenciamento, exigidos no item 3 do Edital, bem como, recolhidos os
envelopes nº 01 (Proposta de Preços) e nº 02 (Documentos de Habilitação). Ao fim do
credenciamento, a seguinte empresa participa do certame:
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

REIKE CONFECÇÕES LTDA.

17.001.233/0001-01

RENATA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Em seguida, a Pregoeira deu início à sessão pública de abertura e informa à proponente presente a
respeito dos atos procedimentais que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem início. O
envelope de Proposta Comercial foi aberto e seu conteúdo analisado de acordo com às
especificações, quantitativos, valores máximos estabelecidos para os itens, subtotais e total. A
Pregoeira identificou que o valor do item 16 (camiseta feminina em poliviscose de cor verde) foi
cotada com o valor unitário de R$ 46,63, porém, o valor total deste item está de acordo com o
Edital. Portanto, o valor unitário correto deste item é de R$ 43,63. Quanto ao valor total do Lote, a
empresa apresentou o valor de R$ 44.711,44, representando um erro de somatória, sendo o
correto, o valor total de R$ 44.711,43. A pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa
participante do certame foi apresentada com 05 (cinco) folhas. Os documentos foram vistados pela
pregoeira, comissão de licitação e equipe de apoio. A pregoeira informou que a fase de propostas
está encerrada e sobre a mesma não cabe mais pedido de reconsideração. A pregoeira deu
andamento ao procedimento do pregão e registrou os valores cotados conforme quadro resumo
abaixo:
LOTE ÚNICO
EMPRESA
REIKE CONFECÇÕES LTDA.

VALOR TOTAL

SITUAÇÃO

R$ 44.711,43

CLASSIFICADA

A fase de lances foi disputada entre as empresas classificadas e a pregoeira registrou os valores
conforme registrado no ANEXO I e quadro resumo a seguir:
LOTE ÚNICO
EMPRESA

VALOR INICIAL

VALOR FINAL
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REIKE CONFECÇÕES LTDA.

R$ 44.711,43

R$ 43.370,08

A licitante REIKE CONFECÇÕES LTDA. finalizou com o valor total de R$ 43.370,08 (quarenta e três
mil trezentos e setenta reais e oito centavos), declarada arrematante para o Lote único. Dando
continuidade ao certame, foi aberto o envelope nº 02, Documentos de Habilitação, da empresa
arrematante e estes foram vistados pela pregoeira, comissão de licitação, equipe de apoio e
demais presentes. A pregoeira registrou que a documentação de habilitação da empresa REIKE
CONFECÇÕES LTDA. foi apresentada com 20 (vinte) folhas. A empresa REIKE CONFECÇÕES LTDA.
foi HABILITADA. Diante disso, a Pregoeira declarou a licitante VENCEDORA, provisoriamente, da
licitação e informou ao representante que deverá ser apresentada Proposta de Preços
definitiva/atualizada no prazo de 02 (dois) dias úteis), bem como, da apresentação de amostras,
nos tamanhos “M”, em até 10 (dez) dias úteis, de acordo com o item 14.1.2 do Edital. Neste
momento, foi aberto prazo recursal de 02 (dois) dias úteis.

A Pregoeira registra que o

representante da empresa CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA. chegou à sessão às 09h19min e não
participou do certame, apenas como ouvinte. Por fim, a pregoeira anunciou que o resultado deste
Pregão será divulgado no site do Sistema Faep (https://www.sistemafaep.org.br/licitacoes/). Nada
mais havendo a tratar, a pregoeira encerrou a sessão às 09h35min, determinando a lavratura da
ATA que foi por todos assinada.
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