
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO PRESENCIAL 

Nr.: 412020-5R0910  

Processo Administrativo: 	1012020 

Processo de Licitação: 	 612020 

Data do Processo: 	 2210112020 

Folha: 1/1 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando aquisição de cilindros de 
oxigênio Medicinal e Industrial para o atendimento das necessidades das Secretarias de Saúde e de Obras desta municipalidade, pelo 
período de 12 (doze) meses, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 

Ao(s)5 de Fevereiro de 2020, às 14:35 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 reuniram-se o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Portaria n° 00912020, para dar continuidade no Processo Licitatôrio n° 612020, Licitação n ° . 
412020 - PR, na modalidade de PREGAO PRESENCIAL. 

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo: 

OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT (6144). 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda 
a 	documentação 	atinente, 	tendo 	o 	seguinte 	parecer 	da 	comissão: 

Na continuidade dos trabalhos a comissão efetuou a abertura dos envelopes n° 01 propostas de preço da empresa 

proponente devidamente credenciada. Na seqüência iniciou-se a fase de conferência e rubrica da proposta pelo 

representante da empresa, na sequência a pregoeira passou para a etapa de lances pelo representante da empresa 

classificada, declarada encerrada a etapa de lances, foi efetuada a abertura do envelope n °  02 documentos de habilitação 
da empresa classificada. Os documentos foram examinados e rubricados pela Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e 

representante da empresa participante. No mais a empresa atendeu todos os requisitos estabelecidos no edital. Não houve 

manifestação de recurso. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

- Cruz Machado, 5 de Fevereiro de 2020 
COMISSÃO: 

Vera Maria Benzak Krawczyk - . ....... 	 - Pregoeiro(a) 

- 	
5 Â1 

	Equipe de Apoio Lilian Maciel de Oliveira 

Nivaldo Budin -............. ...................... - Equipe de Apoio 

Harley R. E da Silva - ............ .............. ... ........... 	- Equipe de Apoio 

Luis Fernando Soares Gabelini - ..... ....... ....... . ..... . .......... ....- 	Equipe de Apoio 

Clediumar Nakalski - ...... 	.........  ........ ................ 	- 	Equipe de Apoio 

Rosemari Chaikoski - ...... .......................... .. ...... 	- 	Equipe de Apoio 

MARCOS VÍNICIOS GOHL 
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OBJETO DA LICITAÇÃO: 

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando aquisição de cilindros de 
oxigênio Medicinal e Industrial para e atendimento das necessidades das Secretarias de Saúde e de Obras desta municipalidade, pelo 
periodo de 12 (doze) meses, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 

Ao(s) 5 de Fevereiro de 2020, às 14:38 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	, reuniram-se os membros 
da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria n° 00912020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para 
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatôrio n° 612020, Licitação n° 412020 - PR, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as 
propostas, 	a 	comissão 	emitiu 	o 	parecer 	discriminando 	o(s) 	vencedor(es), 	conforme 	segue 	abaixo: 

Parecer da Comissão: Na continuidade dos trabalhos a comissão efetuou a abertura dos envelopes n °  Cl propostas de preço da empresa 
1 
 proponente devidamente credenciada. Na seqüência iniciou-se a fase de conferência e rubrica da proposta pelo 

representante da empresa, na seqüência a pregoeira passou para a etapa de lances pelo representante da empresa 
classificada, declarada encerrada a etapa de lances, foi efetuada a abertura do envelope n° 02 documentos de 
habilitação da empresa classificada. Os documentos foram examinados e rubricados pela Pregoeira, membros da 
Equipe de Apoio e representante da empresa participante. No mais a empresa atendeu todos os requisitos 
estabelecidos no edital. Não houve manifestação de recurso. 

Participante: 	6144 - OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 

fliej 	________ 	Espeoificaçao Preço Undario Preço Totalj 

1 	OXIGÉNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO COM 4m' UN 60,00 IBG 0,0000 75,00 4.500,00 
2 	OXIGÉNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO COM 7M 3  UNI 750,00 IBG 0,0000 110,00 62.500,00 

CADA 
3 	OXIGÉNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO PPU COM UNI 50,00 IBG 0,0000 60,00 3.00000 

1M CADA 
4 	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM UN 5,00 Protec 0,0000 253,93 1.269,65 

FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO. DESENVOLVIDA EM 
METAL CROMADO, DA MELHOR QUALIDADE, ESTA 
VÁLVULA POSSUI NANÕMETRO DE ALTA PRESSÃO 
COM ESCALA DE O A 300 kGF\CM2 

5 	GÁS CILINDRO OXIGÊNIO 7 M 3  UN 24,00 IBG 0,0000 126,00 3.024,00 
6 	GÁS MISTURA CO2 ARGÕNIO INDUSTRIAL CARGA UN 9,00 IBG 0,0000 280,00 2.520,00 

COM 10 M 

Total do Participante --------> 	 96.813,65 

Total Geral ---------------------- - 96.813,65 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes. 

Cruz Machado. 5 de Fevereiro de 2020 

COMISSÃO: 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Lilian Maciel de Oliveira 

Nivaldo Budin 

Harley R. E da Silva 

Luis Fernando Soares Gabelini 

Clediumar Nakalski 

Rosemari Chaikoski 

- Pregoeiro(a) 

- Equipe de Apoio 

- Equipe de Apoio 

- Equipe de Apoio 

- Equipe de Apoio 

- Equipe de Apoio 

- Equipe de Apoio 
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PREGÃO PRESENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 Nr.: 412020 - PR 
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de iulqamento: 

MARCOS VINICIOS GOF-IL 	 iTTTtepresentante 

e a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	
Data: 0510212020 

Processo: 6/2020 

Edital de Pregão Presencial N°4 

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 	

000109 

Reuniram-se no dia 0510212020, as 14:38:45, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, o PREGOEIRO e sua equipe 
de apoio, designados pelo(a) Portaria 00912020 com o objetivo de O pregoeiro desgignado por essa Portaria é resposnsavel pela condução dos 
trabalhos e a tomada de decisões relativa aos procedimentos licitatórios na modalidade pregão a serem realizados pelo Município de Cruz Machado 
no exercício financeiro de 2020. tratando do Edital de Pregão Presencial N°4 destinado a E objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária 
especializada para o Registro de Preço objetivando aquisição de cilindros de oxigénio Medicinal e Industrial para o atendimento das necessidades 
das Secretarias de Saúde e de Obras desta municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, em seus itens conforme especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital.. 

6144 OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 CNPJ: 80.338.66810001-82 

ITEM 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO COM 4m' 

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 75,0000 

[r'° do Lance Fornecedor 	 Desconto(%) 	Valor do Lance(R$) Valor Registroi 

1 	OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 0,0000 	 75,0000 

O licitante OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 75,0000 (setenta e cinco reais). 

ITEM 2OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO COM 7W CADA 

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 110,0000 

N° do Lance Fornecedor 	 Desconto(%) 	Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$) 

1 	OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 00000 	 110,0000 

O licitante OXISOLDA -COM. DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 110,0000 (cento e dez reais). 

ITM 3-OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA DE CILINDRO PPU COM 1M3  CADA 

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 60,0000 

N° do Lance Fornecedor 	 Desconto(%) 	Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$2j 

1 	OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 0,0000 	 60,0000 

O licitante OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 60,0000 (sessenta reais). 



ESTADO DO PARANÁ 	 Página, 213 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	
Data: 0510212020 

Processo: 612020 

Edital de Pregão Presencial N ° 4 

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 	 000110 

ITEM 4- VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO. DESENVOLVIDA 
EM METAL CROMADO, DA MELHOR QUALIDADE, ESTA VÁLVULA POSSUI NANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO 
COM ESCALA DE O A 300 kGF\CM2 

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 2539300 

r do Lance Fornecedor 	 Desconto(%) 	Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$) 

1 	OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 0,0000 	 253,9300 

O licitante OXISOLDA -COM. DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 253,9300 (duzentos e cinqüenta e três reais e noventa e três centavos). 

Ç} 5GÁS CILINDRO OXIGENIO 7 M 2  

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OXISOLDA COM.DE  GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 126,0000 

N°  do Lance Fornecedor 	 Desconto( °/o) 	Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$i1 

1 	OXISOLDA-COM,DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 0,0000 	 126,0000 

O licitante OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 126,0000 (cento e vinte e seis reais). 

ITEM 6-GÁS MISTURA CO2 ARGÔNIO INDUSTRIAL CARGA COM 10 M 3  

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520102, 
com suas respectivas propostas: 

Código Fornecedor 	 Credenciado 	Valor da Proposta (R$) 

6144 OxISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 Sim 	 280,0000 

do Lance Fornecedor 	 Desconto(%) 	Valor do Lance(R$) Valor Registroiij 

1 	OXISOLDA-COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT 	 0,0000 	 280,0000 

O licitante OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor OXISOLDA -COM.DE GASES E EQUIPAMENTOS LT pelo 
valor de R$ 280,0000 (duzentos e oitenta reais). 

Sobre a documentação dos licitantes: Na continuidade dos trabalhos a comissão efetuou a abertura dos envelopes n°01 propostas de preço da empresa 
proponente devidamente credenciada. Na seqüência iniciou-se a fase de conferência e rubrica da proposta pelo representante da empresa, na seqüência 
a pregoeira passou para a etapa de lances pelo representante da empresa classificada, declarada encerrada a etapa de lances, foi efetuada a abertura do 
envelope n° 02 documentos de habilitação da empresa classificada. Os documentos foram examinados e rubricados pela Pregoeira, membros da Equipe 
de Apoio e representante da empresa participante. No mais a empresa atendeu todos os requisitos estabelecidos no edital. Não houve manifestação de 
recurso. 

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos 
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi 
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão ás 
14:42 horas do dia 5 de Fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio. 

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 	 - ...........................................Pregoeiro 

Lilian Maciel de Oliveira 	 - .............................................Equipe de Apoio 

Nivaldo Budin 	 - ..........................................Equipe de Apoio 
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Edital de Pregão Presencial N ° 4 

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencia! 

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. 

HjQRda Silva 	 - .........................................................Equipe de Apoio 

Luis Fernando Soares Gabelini 	 - .........................................................Equipe de Apoio 

Clediumar Nakalski 	 - ........................................................Equipe de Apoio 

Rosemari Chaikoski 	 - .........................................................Equipe de Apoio 

Assinatura dos representantes das 

MARCOS VINICIOS GOJ. .. ...... .. ........ .................... ............... Representante 

'1 

000111 

WÁ 


