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ATA DA SESSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016 - CRM-PR 1 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E DE GÊNERO ALIMENTÍCIO 2 

Aos treze dias do mês de janeiro de 2017 às 14:00 horas foi realizada a sessão de Registro 3 

de Preços nº 20/2016 – CRM-PR, objetivando a aquisição de água mineral e de gênero 4 

alimentício para o CRM-PR, conforme o estipulado em cada lote; aberto o ato vislumbrou-se a 5 

participação de 02 empresas assim nominadas: VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA - 6 

ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.087.469/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Vanderlei 7 

Trentini, RG nº 4.073.121-0 SSP-PR, devidamente credenciado; GM DISTRIBUIDORA LTDA., 8 

inscrita no CNPJ sob o n.º 21.604.118/0001-07 neste ato representada pelo Sr. Renato Luiz 9 

Montanari, RG nº 8774801-4, devidamente credenciado. Foi constatado que os envelopes estão 10 

devidamente fechados os quais foram rubricados pelos presentes membros nesta sessão e 11 

receberam número de protocolo; ato contínuo, foram abertos os envelopes com as propostas 12 

que apresentaram os seguintes valores, lote a lote: LOTE 01 (água mineral) – GM 13 

DISTRIBUIDORA – valor unitário R$ 0,61 (sessenta e um centavos); empresa VAREJÃO – R$ 14 

0,60 (sessenta centavos). Iniciados os lances, empresa VAREJÃO apresentou a proposta de R$ 15 

0,58 (cinquenta e oito centavos); empresa GM, sem lances. Aberto o envelope com a 16 

documentação da empresa VAREJÃO, a Comissão verificou que a Certidão de Tributos 17 

Federais se encontra vencida, onde no momento o representante da empresa VAREJÃO 18 

apresenta cópias do Relatório de Situação Fiscal e comprovante de pagamento efetuado no dia 19 

11/01/2017, sendo que a baixa se dá apenas em três dias úteis, motivo pelo qual solicita a 20 

prerrogativa estabelecida na legislação pertinente a Microempresa para apresentar em 05 21 

(cinco) dias úteis a Certidão de Tributos Federais regularizada. LOTE 02 (leite em pó integral 22 

instantâneo) – valor unitário - GM – R$ 11,33 (onze reais e trinta e três centavos); empresa 23 

VAREJÃO – R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos). Iniciados os lances, GM não apresentou 24 

lances. LOTE 03 (açúcar refinado branco) – valor unitário: empresa GM R$ 3,84 (três reais e 25 

oitenta e quatro centavos); empresa VAREJÃO – R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos). 26 

Iniciados os lances, GM R$ 3,75; VAREJÃO sem lances. Foi então aberto o envelope com a 27 

documentação da empresa GM DISTRIBUIDORA LTDA, estando este de acordo com o 28 

estipulado no referido edital; foi então declarada vencedora do LOTE 03 a empresa GM 29 

DISTRIBUIDORA LTDA, pelo valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco 30 

centavos). LOTE 04 (chá sabor camomila): empresa GM – R$ 2,69 (dois reais e sessenta e 31 

nove centavos); empresa VAREJÃO – R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos). Iniciados 32 

os lances, GM R$ 2,56; empresa VAREJÃO sem lances. Foi então aberto o envelope com a 33 

documentação da empresa GM DISTRIBUIDORA LTDA, estando este de acordo com o 34 
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estipulado no referido edital; foi então declarada vencedora do LOTE 04 a empresa GM 35 

DISTRIBUIDORA LTDA, pelo valor unitário de R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis 36 

centavos). LOTE 05 (chá sabor erva-doce): empresa GM – R$ 2,69 (dois reais e sessenta e 37 

nove centavos); empresa VAREJÃO – R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos). Iniciados 38 

os lances, GM R$ 2,56; empresa VAREJÃO sem lances. Foi então aberto o envelope com a 39 

documentação da empresa GM DISTRIBUIDORA LTDA, estando este de acordo com o 40 

estipulado no referido edital; foi então declarada vencedora do LOTE 05 a empresa GM 41 

DISTRIBUIDORA LTDA, pelo valor unitário de R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis 42 

centavos). LOTE 06 (chá sabor hortelã): empresa GM – R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove 43 

centavos); empresa VAREJÃO – R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos). Iniciados os 44 

lances, GM R$ 2,54; empresa VAREJÃO sem lances. Foi então aberto o envelope com a 45 

documentação da empresa GM DISTRIBUIDORA LTDA, estando este de acordo com o 46 

estipulado no referido edital; foi então declarada vencedora do LOTE 06 a empresa GM 47 

DISTRIBUIDORA LTDA, pelo valor unitário de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro 48 

centavos). Dada a palavra aos participantes sobre a possibilidade de recurso, não houve 49 

manifestação. Fica então desde logo consignado o prazo até o dia 20/01/2017 às 17h00 50 

para a empresa VAREJÃO apresentar a Certidão de Tributos Federais atualizada, sob 51 

pena de ser declarada inabilitada do presente certame. Nada mais tendo sido dito, deu-se 52 

por encerrado este ato, o qual vai por todos assinados eu, Paula Garcia Paquete Brandão, 53 

membro da Comissão Permanente de Licitação do CRM-PR, __________ digitei e assino. 54 

 55 

BRUNO ROBERTO MICHNA 56 

Pregoeiro Oficial do CRM-PR 57 

 58 

DANIEL ROBERTO WALKER NICOLINI 59 

Membro da CPL do CRM-PR 60 

 61 

JULIO LAGE 62 

Controle Interno do CRM-PR 63 

 64 

 65 
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CLAUDIA REGINA MURARO 66 

Funcionária Licitações do CRM-PR 67 

 68 

CLORANIR MARCONCIN CIOTTI 69 

Pregoeira Suplente do CRM-PR 70 

 71 

JAIR FORTUNA FILHO 72 

Funcionário Setor de Almoxarifado do CRM-PR  73 

 74 

VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA – ME 75 

Sr. Vanderlei Trentini 76 

 77 

GM DISTRIBUIDORA LTDA.  78 

Sr. Renato Luiz Montanari 79 


