
Ata referente ao Processo Licitatório 24/2018, Edital de Pregão Presencial para registro de preços 

14/2018, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (DIVERSAS) E LOCAÇÃO DE BRITADOR 

MÓVEL.  

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14h00min, na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, para retomar a 

sessão do processo acima mencionado.  

Fizeram-se presentes os representantes das empresas:  

 

* ADEMIR ROSSETO ME; 

* CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS; 

* CELLA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.  

 

Sendo que foi repassado aos presentes que devido à falta de documentação exigida no edital, qual 

seja, Certidão de Débitos Municipais com relação a empresa Ademir Rosseto Me; documentação de 

comprovação de vínculo empregatício da empresa Cella Transportes e Serviços Ltda e contrato 

social autenticado; falta da descrição da atividade específica ou congênere com relação a empresa 

Mecânica Beira Rio Ltda. 

Desta forma, passou-se a abertura do envelope do segundo colocado com relação ao item 01 e 04, 

sendo que referido envelope foi repassado para que os presentes conferissem a sua inviolabilidade. 

A empresa TRANSPORTES SÃO MARCOS, apresentou toda documentação necessária exigida 

no edital, sendo devidamente habilitada.  

Após, será contatado o representante da empresa para verificar sua aceitabilidade dos itens, nas 

condições propostas pelo primeiro colocado. Se aceito, os itens que restaram com vencedor serão 

adjudicados, e os demais serão considerados desertos por não haver cotação pelos participantes, ou 

restarão fracassados devido à inabilitação dos participantes.  

Durante a sessão foi questionado sobre a documentação de operadores do segundo colocado, o qual 

teria apresentado CTPS de apenas um dos funcionários, no entanto restou vencedor de dois itens. 

Foi então realizada diligência para sanar as dúvidas, sendo feito contato via telefone com o Sr. 

Emerson José Casarotto, o qual afirmou que um dos funcionários motorista da caçamba é o 

constante da CTPS apresentada, e os operadores do rolo compactador são os próprios sócios 

proprietários. A ligação foi ouvida por todos os presentes pelo sistema viva-vos do telefone.  

As empresas participantes renunciam ao prazo recursal.   

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura. 

 

 


