ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL – LICITAÇÃO Nº 012/2022

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, nas dependências do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná – SENAR/PR,
localizado na Rua Marechal Deodoro, 450 – 2° andar, reuniram-se a Pregoeira designada do SENARPR e equipe de apoio para o recebimento dos documentos de credenciamento, habilitação e propostas
relativos à Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, nº 012/2022 que tem
por objeto AQUISIÇÃO EVENTUAL DE BANNER PARA ATENDER A DEMANDA DO
SENAR-PR. Aberta a sessão, a Pregoeira recebeu os documentos de credenciamento, conforme
estabelecido no item 3 do Edital. Duas empresas apresentaram propostas: PERSONNALIZA UP
LTDA ME e L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA. As empresas se fizeram presentes à sessão por
meio de seus respectivos representantes legais. Conferidos os documentos de credenciamento da
empresa Natalia Martins Tavares – EPP, estes foram postos à apreciação dos presentes, que nada
opuseram, resultando em seu credenciamento. Prosseguindo, a Pregoeira recebeu os envelopes de
proposta e de habilitação, solicitando às licitantes presentes que os rubricassem e verificassem se
estavam adequadamente apresentados. Aberto primeiramente o envelope da proposta, foram
apresentados os preços do lote único, conforme o quadro abaixo:
LOTE ÚNICO
Classificação
1°
2º

Empresa

CNPJ

PERSONNALIZA UP
LTDA ME
L.S. DOS SANTOS
ANDRADE LTDA

Propostas
(Valor do Lote)

17.167.216/0001-49

R$ 38.960,00

36.585.015.0001-06

R$ 50.052,85

Analisados os conteúdos da proposta pela Pregoeira e equipe de apoio, verificou-se que as empresas,
na sua forma, apresentaram corretamente suas propostas. Os preços cotados foram os constantes na
planilha em anexo. Neste momento, a Pregoeira negociou com a licitante PERSONALIZA UP LTDA
ME o valor inicialmente proposto pela mesma, assim estabelecendo-se o valor final de R$ 38.960,00
(trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais) para o lote único, em acordo com a tabela abaixo:
LOTE ÚNICO
Classificação

Empresa

CNPJ

Propostas
(Valor do Lote)

1°

PERSONNALIZA UP LTDA
ME

17.167.216/0001-49

R$ 38.960,00

A Pregoeira perguntou às licitantes se teria algum questionamento, sendo negativa a resposta.
Encerrou-se assim essa fase, passando-se então para a abertura do envelope com os documentos de
habilitação. Analisados estes documentos pela Pregoeira e equipe de apoio, verificou-se que a licitante
PERSONNALIZA UP LTDA ME apresentou corretamente todos os documentos exigidos no Edital. Os
documentos de habilitação foram colocados à verificação pelos presentes, que os rubricaram e nada
tiveram a opor. Como não ocorreram inabilitações, a Pregoeira anunciou aos presentes, como licitante
vencedora do lote único, a empresa PERSONNALIZA UP LTDA ME. A Pregoeira questionou à licitante

se ela dispensava o prazo recursal, o que foi acatado pela mesma. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão com a lavratura da presente ata.
Curitiba, 08 de abril de 2022.

Priscila Ranzani Oliva
Equipe de Apoio

Tuila Rafaela Vieira Torres
Pregoeira

Thiago do Nascimento Sousa
Equipe de Apoio

