
Ata referente ao Processo Licitatório 51/2017, Edital de Pregão Presencial 26/2017, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

RETROESCAVADEIRA RANDON RK406. Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e 

dezessete, às 16h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se 

o pregoeiro 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: 

*      Sr. JURACI P. BALBINOT, representante legal da Empresa CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME; 

*      Sr. JEAN KARLO FRANCESCHI, representante legal da Empresa ANTONIO VIEL 

ME. 

Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se as 

empresas presentes estavam credenciadas e devidamente representadas para a fase verbal de lances. 

Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a 

sua inviolabilidade. Após o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes para que conferissem a 

validade das propostas e rubricassem as mesmas. Após o pregoeiro passou a lançar os licitantes e 

seus respectivos valores no sistema, foi aberto para a etapa de lances sem nenhuma ocorrência. 

Realizou-se todo o processo de lances do certame sendo este finalizado e depois o envelope de 

habilitação foi aberto, rubricado e conferido por todos. A empresa vencedora, CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME apresentou toda a documentação exigida 

no edital restando vencedora dos itens, conforme demonstrado no quadro comparativo de preços, 

em anexo ao processo. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE E DE OFICÍO 

CONSTATOU QUE O VENCEDOR DESTA LICITAÇÃO, É PRESTADOR DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM GERAL – PREGÃO RP Nº02/2017. 

PORTANTO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CMA) E DO GRUPO ESPECIAL ANTICORRUPÇÃO 

(GEAC) Nº02/2017, NÃO PODERÁ FORNECER AS PEÇAS, MOTIVO QUE 

RECONHECEMOSO 1º COLOCADO COMO INAPTO EM PROSSEGUIR NO CERTAME. 

CONSEQUENTEMENTE, RESTANDO VENCEDOR A EMPRESA ANTONIO VIEL ME. 

Diante disso, foi aberto o envelope do vencedor Antonio Viel ME, onde constatou-se a regularidade 

da empresa. Por fim, os documentos foram conferidos e assinados pelas demais pessoas presentes 

na reunião. Em seguida, o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a intenção de promover 

recursos onde a empresa Chapecó Comércio de Peças LTDA manifestou interesse em promovê-lo. 

Assinado prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recurso, sob pena de preclusão. Intimados os 



presentes. Por fim, foi dado uma cópia ao representante de cada empresa da nota técnica alhures, 

bem como cópia da ata desta sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, que 

será publicada no site da prefeitura. 

 



Ata referente ao Processo Licitatório 51/2017, Edital de Pregão Presencial 26/2017, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

RETROESCAVADEIRA RANDON RK406. Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e 

dezessete, às 16h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se 

o pregoeiro 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: 

*      Sr. JURACI P. BALBINOT, representante legal da Empresa CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME; 

*      Sr. JEAN KARLO FRANCESCHI, representante legal da Empresa ANTONIO VIEL 

ME. 

Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se as 

empresas presentes estavam credenciadas e devidamente representadas para a fase verbal de lances. 

Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a 

sua inviolabilidade. Após o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes para que conferissem a 

validade das propostas e rubricassem as mesmas. Após o pregoeiro passou a lançar os licitantes e 

seus respectivos valores no sistema, foi aberto para a etapa de lances sem nenhuma ocorrência. 

Realizou-se todo o processo de lances do certame sendo este finalizado e depois o envelope de 

habilitação foi aberto, rubricado e conferido por todos. A empresa vencedora, CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME apresentou toda a documentação exigida 

no edital restando vencedora dos itens, conforme demonstrado no quadro comparativo de preços, 

em anexo ao processo. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE E DE OFICÍO 

CONSTATOU QUE O VENCEDOR DESTA LICITAÇÃO, É PRESTADOR DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM GERAL – PREGÃO RP Nº02/2017. 

PORTANTO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CMA) E DO GRUPO ESPECIAL ANTICORRUPÇÃO 

(GEAC) Nº02/2017, NÃO PODERÁ FORNECER AS PEÇAS, MOTIVO QUE 

RECONHECEMOSO 1º COLOCADO COMO INAPTO EM PROSSEGUIR NO CERTAME. 

CONSEQUENTEMENTE, RESTANDO VENCEDOR A EMPRESA ANTONIO VIEL ME. 

Diante disso, foi aberto o envelope do vencedor Antonio Viel ME, onde constatou-se a regularidade 

da empresa. Por fim, os documentos foram conferidos e assinados pelas demais pessoas presentes 

na reunião. Em seguida, o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a intenção de promover 

recursos onde a empresa Chapecó Comércio de Peças LTDA manifestou interesse em promovê-lo. 

Assinado prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recurso, sob pena de preclusão. Intimados os 



presentes. Por fim, foi dado uma cópia ao representante de cada empresa da nota técnica alhures, 

bem como cópia da ata desta sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, que 

será publicada no site da prefeitura. 

 



Ata referente ao Processo Licitatório 51/2017, Edital de Pregão Presencial 26/2017, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

RETROESCAVADEIRA RANDON RK406. Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e 

dezessete, às 16h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se 

o pregoeiro 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: 

*      Sr. JURACI P. BALBINOT, representante legal da Empresa CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME; 

*      Sr. JEAN KARLO FRANCESCHI, representante legal da Empresa ANTONIO VIEL 

ME. 

Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se as 

empresas presentes estavam credenciadas e devidamente representadas para a fase verbal de lances. 

Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a 

sua inviolabilidade. Após o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes para que conferissem a 

validade das propostas e rubricassem as mesmas. Após o pregoeiro passou a lançar os licitantes e 

seus respectivos valores no sistema, foi aberto para a etapa de lances sem nenhuma ocorrência. 

Realizou-se todo o processo de lances do certame sendo este finalizado e depois o envelope de 

habilitação foi aberto, rubricado e conferido por todos. A empresa vencedora, CHAPECÓ 

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME apresentou toda a documentação exigida 

no edital restando vencedora dos itens, conforme demonstrado no quadro comparativo de preços, 

em anexo ao processo. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO REUNIU-SE E DE OFICÍO 

CONSTATOU QUE O VENCEDOR DESTA LICITAÇÃO, É PRESTADOR DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM GERAL – PREGÃO RP Nº02/2017. 

PORTANTO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CMA) E DO GRUPO ESPECIAL ANTICORRUPÇÃO 

(GEAC) Nº02/2017, NÃO PODERÁ FORNECER AS PEÇAS, MOTIVO QUE 

RECONHECEMOSO 1º COLOCADO COMO INAPTO EM PROSSEGUIR NO CERTAME. 

CONSEQUENTEMENTE, RESTANDO VENCEDOR A EMPRESA ANTONIO VIEL ME. 

Diante disso, foi aberto o envelope do vencedor Antonio Viel ME, onde constatou-se a regularidade 

da empresa. Por fim, os documentos foram conferidos e assinados pelas demais pessoas presentes 

na reunião. Em seguida, o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a intenção de promover 

recursos onde a empresa Chapecó Comércio de Peças LTDA manifestou interesse em promovê-lo. 

Assinado prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recurso, sob pena de preclusão. Intimados os 



presentes. Por fim, foi dado uma cópia ao representante de cada empresa da nota técnica alhures, 

bem como cópia da ata desta sessão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, que 

será publicada no site da prefeitura. 

 


