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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Novembro de 2018, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  8215, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  136/2018, Licitação nº 82/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  84/2018    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 136/2018, Edital de Pregão Presencial RP nº 82/2018, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO.  Aos seis
dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 08h30min, 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. Apresentou tempestivamente um envelope a seguinte empresa:  *
CONSTRUTORA MHD EIRELI;  * CLEIDIMAR MACHADO ESCOBAR;  * JONATAN PARODI E CIA LTDA;  *
CONSTRUTORA DO PAI E DO FILHO;  * URBANIAÇÃO NELSON VIEIRA ME;  * JAIR AGOSTINHO DA LUZ;  *
ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA;  * EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA;  Após o recebimento, o envelope foi
conferido e assinado pelos presentes e, em seguida, aberto para conferência dos documentos de credenciamento e
envelopes de proposta e habilitação. Entretanto, foi constatado que duas empresas, quais sejam: ELETRO LIGHT
PROVENCE LTDA e CLEIDIMAR MACHADO ESCOBAR, em seu contrato social não apresentava atividade
compatível com o objeto da licitação, dessa forma, restaram desclassificados do certame. O representante da
empresa ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA deixou a sessão e renunciou ao prazo recursal.  Ademais, após o
recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se as demais empresas que
entregaram os documentos de credenciamento e os envelopes estão aptas a participarem do certame.   Ato contínuo,
foram disponibilizados os documentos de credenciamento e os envelopes para que as licitantes rubricassem,
atestando a sua inviolabilidade.   Após, o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos
participantes.   As propostas foram disponibilizadas aos licitantes e comissão para que conferissem a validade e
demais requisitos e rubricassem as mesmas. Não houve nenhum questionamento.   Após o pregoeiro passou a lançar
os licitantes e seus respectivos valores de proposta no sistema.   Foi aberto para a etapa de lances para o item. Tendo
ocorrido conforme quadro comparativo e histórico de lances. A licitação restou exitosa tendo em vista que a fase de
lances demonstrou a melhoria do valor para a Administração, passando de R$ 37,00 para R$ 8,00 ao metro quadrado.
Posteriormente passou-se a abertura do envelope da documentação de habilitação da participante vencedora.  A
empresa participante apresentou toda a documentação exigida no edital. Sendo que foi conferida pelo pregoeiro e
comissão. E devidamente rubricada pelos participantes.   A empresa CLEIDIMAR MACHADO ESCOBAR requereu
prazo recursal tendo em vista sua desclassificação do certame por não conter no objeto de sua empresa descrição
compatível com o objeto da licitação. Foi concedido prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso e mesmo prazo para contrarrazões. As empresas saem intimadas de referido prazo.   Nada mais havendo a
tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

11744 - CONSTRUTORA DO PAI E FILHO EIRELI - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO EM
GERAL (METRO QUADRADO). O CONTRATADO É
RESPONSÁVEL POR TODO O FERRAMENTAL
NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

m2 10.000,00  0,0000 8,00    80.000,00   

Total do Participante --------> 80.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 80.000,00   
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 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.

 CAROLINA ROSALEN PIVA

CAMAR FATIMA VALANDRO TOFOLI

RAQUEL LAMP MILANI

PAULO CESAR STRADA

JOELCI JOSÉ DALCORTIVO

Coronel Freitas,  6  de  Novembro  de  2018

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

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

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

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

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


