ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL – LICITAÇÃO Nº 09/2022

Aos dezenove 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 009/2022 que tem
por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA USO
DO SENAR. Aberta a sessão, a Pregoeira recebeu os documentos de credenciamento, conforme
estabelecido no item 3 do Edital. As empresas apresentaram propostas: INFO HOBBY INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA; MARCELO CUNHA GRENIER ME; CONNECCTGOV LTDA; EDER
CARLOS DOS SANTOS BATISTA; NUVEMPRIME INFORMÁTICA LTDA ME. As empresas se
fizeram presentes à sessão por meio de seus respectivos representantes legais. Conferidos os
documentos de credenciamento das empresas, as mesmas restaram credenciadas. 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 dos lotes. Os lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
20 e 21 restaram desertos. A empresa CONNECCTGOV LTDA solicitou a desclassificação para o lote 17, o
que foi acatado pela pregoeira. Neste momento, foi constatado que os valores do lote 17, no edital, estão com
erro de digitação, sendo o correto o valor unitário de R$ 1.640,00 e o valor total R$ 16.400,00. Os

NUVEMPRIME
INFORMÁTICA LTDA ME realizou a seguinte consideração: “Lote 18: a empresa Connectgov não
possui revestimento de couro”. Analisados os conteúdos da proposta pela Pregoeira, equipe de apoio
e equipe técnica, constatou-se a necessidade de suspensão da sessão para análise técnica dos catálogos.
Sendo assim, será publicada nova data, no site do Sistema Faep, para a fase de lances, com as empresas
devidamente classificadas para os seus respectivos lotes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão com a lavratura da presente ata.
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