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Ao(s) 18 de Fevereiro de 2021, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da

Comissão de Licitação, designada pela(o)  Decreto nº  8935, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo

Licitatório nº 7/2021, Licitação nº 4/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA

 COMISSÃO:

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.

 CASSIANE FICAGNA

PATRICIA CHEMIN

CLEOMAR PAGNUSSAT

JORACI PAGNUSSAT

MARLOVA GRANDO CIPRIANI

Coronel Freitas,  18  de  Fevereiro  de  2021

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - VICE-PRESIDENTE

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

Ata referente ao Processo Licitatório 07/2021, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 04/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE

PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA.  Aos dezoito das do mês de fevereiro de dois mil e

vinte um 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a pregoeira e sua equipe de apoio, para

abertura e julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram

tempestivamente os envelopes credenciamento, proposta e documentação as seguintes empresas:    * MADEREIRA LP LTDA  Após o

recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento, verificou-se que a empresa que entregou os envelopes está apta

a participar do certame.   Ato contínuo, foi disponibilizados os envelopes para que o licitante  rubricasse, assim como a Comissão de

Licitação atestando a sua inviolabilidade. Após a pregoeira determinou a abertura do envelope contendo a proposta do participante

credenciado, sendo disponibilizado ao licitante para que conferisse a validade da proposta e rubricasse a mesma. Após a pregoeira

passou a lançar o licitante e seus respectivos valores no sistema. Foi aberto para a etapa de lances, sem nenhuma ocorrência. Houve

tentativa de negociação da pregoeira e com o participante, o que restou exitosa, conforme histórico de lances e quadro comparativo.

Realizou-se todo o processo de lance do certame sendo este finalizado e depois o envelope de habilitação foi aberto, rubricado e

conferido por todos os presentes.   A empresa participante apresentou toda a documentação exigida no edital restando vencedora dos

itens.   Em seguida a pregoeira questionou ao licitante quanto à intenção de promover recursos, onde houve a expressa manifestação

em não promovê-lo, sendo assim a pregoeira adjudicou os itens ao vencedor.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata

que será publicada no site da prefeitura.


