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ATA COMPLEMENTAR DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE 1 
DOCUMENTOS E NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE AO LOTE 06 (SEIS) DO 2 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S-1076/2019, 3 
QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER A 4 
DEMANDA DA NOVA SEDE DO CRECI/PR.  5 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de 2019, às 15:15min, reuniram-se nas 6 
dependências do CRECI/PR – Localizado à Rua General Carneiro, nº 680 –  Centro – 7 
CEP: 80.060-150 – Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, o Pregoeiro Sr. Marcelo 8 
Miranda e a equipe de apoio, juntamente com o Procurador Jurídico do CRECI/PR, Sr. 9 
Antonio Linares Filho, para a abertura do envelope de habilitação/Documentação da 10 
empresa classificada em segundo lugar INFORMÓBILE Indústria e comércio de móveis 11 
Ltda – CNPJ.: 00.630.985/0001-39, referente ao lote 06 (seis), do citado PREGÃO 12 
PRESENCIAL de nº 001/2019, que tem como objeto: “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 13 
CORPORATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA SEDE DO CRECI/PR, CONFORME 14 
DISPÕE OS ANEXOS DO EDITAL”. Registra-se que o edital foi disponibilizado 15 
gratuitamente no site do CRECI/PR www.crecipr.gov.br e publicado no Diário Oficial da 16 
União, no dia 26 de abril de 2019 – Seção 3, página 142 e todas as demais fases estão 17 
sendo publicadas no site do CRECI/PR em editais, para acompanhamento dos 18 
interessados, inclusive a data e horário desta Sessão foi comunicada aos interessados 19 
pelo meio mencionado. 20 
Em primeiro momento registrou-se a presença do Sr. ALEXANDRE ANTOSZ, RG 21 
493.985-9, representando a empresa INFORMÓBILE Indústria e comércio de móveis 22 
Ltda para negociar e acompanhar os trabalhos da Comissão. O Senhor Pregoeiro 23 
agradeceu sobremaneira a presença do representante, frisando que o fato dá 24 
transparência e credibilidade ao ato realizado. Logo em seguida, foram apresentados 25 
os integrantes da mesa de trabalho. Na sequência, foi esclarecido que a Sessão 26 
tratava-se de continuidade dos trabalhos na FASE DE ABERTURA DE ENVELOPE DE 27 
DOCUMENTAÇÃO e que fora convidada para o ato a empresa INFORMÓBILE Indústria 28 
e comércio de móveis Ltda – CNPJ.: 00.630.985/0001-39, classificada em 2º lugar 29 
relativamente ao LOTE 06 e que apresentou o lance final de R$299.000,00 (duzentos e 30 
noventa e nove mil reais), isso em decorrência da decisão que desclassificou a empresa 31 
EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ 13.622.580/0001-09, conforme 32 
fundamentado no processo. Inicialmente, optou-se pela negociação de preços, o qual 33 
foi obtido êxito e a empresa, através de seu representante legal, ofereceu o valor final 34 
de R$298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais). Feitas essas anotações 35 
preliminares, o Senhor pregoeiro exibiu aos presentes o envelope “02” – 36 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, da empresa INFORMÓBILE Indústria e comércio de 37 
móveis Ltda – CNPJ.: 00.630.985/0001-39, verificando-se por todos que estava ele 38 
devidamente lacrado e rubricado pelos presentes na 1ª (primeira) e principal Sessão 39 
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que tratou do assunto. Feita a abertura e conferidos os documentos, foram eles 40 
franqueados aos presentes, que os vistaram. Concluída a análise dos documentos de 41 
habilitação, não houve nenhuma impugnação nem tampouco manifestação no sentido 42 
de interpor recurso. Desta forma, considerando que a documentação apresentada 43 
atendia aos requisitos do Edital, o Senhor Pregoeiro declarou a empresa 44 
INFORMÓBILE Indústria e comércio de móveis Ltda – CNPJ.: 00.630.985/0001-39, 45 
habilitada e classificada, portanto, vencedora do certame em referência relativamente 46 
ao lote nº 06, no valor de R$298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais). 47 
Considerando a finalização de análise dos documentos de habilitação e o consequente 48 
encerramento dos trabalhos, esta ATA está sendo publicada para leitura e conferência 49 
de todos os presentes. O Pregoeiro então declarou encerrada a Sessão Pública. Sem 50 
mais nada a tratar ou que fosse relevante anotar, o Pregoeiro agradeceu a participação 51 
de todos e declarou encerrados os trabalhos às 15:55min do dia 11/09/2019.  52 

 53 
(Assinado no original) 54 
MARCELO MIRANDA 55 

Pregoeiro 56 
 57 

(Assinado no original) 58 
LUIZ CARLOS RIBEIRO 59 

Equipe de Apoio 60 
 61 

(Assinado no original) 62 
EDSON MORESCO 63 
Equipe de Apoio 64 

 65 
(Assinado no original) 66 

ANTONIO LINARES FILHO 67 
Procurador Jurídico 68 

 69 
Assinaturas dos demais presentes: 70 

 71 
(Assinado no original) 72 
ALEXANDRE ANTOSZ 73 

RG 493.985-9 74 
 75 
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