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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Agosto de 2019, 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  8319, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  81/2019, Licitação nº 58/2019 - 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:

REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  59/2019    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 81/2019, Edital de Pregão Presencial para registro de preços 58/2019, cujo
objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA DE
LIXO NO MUNICÍPIO.    Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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.   Apresentaram tempestivamente
os envelopes de propostas e documentação, bem como se credenciaram as seguintes empresas:    * SULMACRO
LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA;  * GESUL COMERCIAL EIRELI;  * DISBRAPLAC LTDA - EPP.
Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento, verificou-se que as empresas que
entregaram os envelopes estão aptas a participarem do certame, exceto a empresa DAMARIS COMÉRCIO DE
MATERIAIS EIRELI que não apresentou documentação de credenciamento onde comprova poderes para
pronunciar-se pela empresa e inda não comprovou ser microempresa ou empresa de pequeno porte, pois esqueceu
de entrega-los. Dessa forma, por não ter comprovado ser microempresa e empresa de pequeno porte e por haver três
participantes que comprovaram essa qualidade, não poderá participar do processo licitatório, que é exclusivo para
micro e pequenas empresas.   Foi questionado que a empresa SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA não apresentou as declarações constantes no anexo J e K, as quais foram solicitadas nos itens
4.7 e 4.8 do edital de licitação. Diante disso, a fim de que haja maior competitividade, tendo em vista a empresa ter
comprovado a condição de empresa de pequeno porte e, com vista no princípio da ampla concorrência, na busca da
melhor oferta e preservação do erário público, a pregoeira tomou de forma oral das duas declarações da empresa
SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, onde esta declarou que: "inexistem fatos
impeditivos e que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público ou que tenha algum parentesco
com o prefeito ou cargos comissionados desta municipalidade".  Ato contínuo, foram disponibilizados os documentos
de credenciamento e os envelopes para que as licitantes rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Sendo não
houve questionamentos.  Após, o pregoeiro determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos
participantes, sendo disponibilizado aos participantes e integrantes da comissão para que conferissem e rubricassem.
Após o pregoeiro passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema.   Foi aberto para etapa de
lances, sendo que houve disputa entre os participantes, conforme quadro comparativo e histórico de lances anexo ao
processo.   Foi questionado aos participantes quanto a exequibilidade das propostas apresentadas no item 1, na fase
de lances, quando a proposta estava em R$ 168,00, sendo que manifestaram sua opinião dizendo ser exequível.   A
empresa GESUL COMERCIAL EIRELI se manifestou que não estava ciente do fornecimento do tubo de fixação
solicitado no item 2.1.1 do edital de licitação, por isso se compromete a entregar apenas o objeto apresentado na
proposta escrita.  A empresa apresentou a declaração de que tomou conhecimento e aceitou os termos do edital de
licitação. Diante disso, não pode alegar desconhecimento do edital.   Passou-se a abertura dos envelopes da
documentação de habilitação da participante vencedora. Sendo que a participante apresentou toda documentação
exigida, a qual foi devidamente conferida pelo Pregoeiro e Comissão, sendo assinada pelos presentes.   A participante
GESUL COMERCIAL EIRELI requereu prazo recursal, alegando em síntese que entregará o objeto descrito na
proposta escrita, sem o tubo para fixação no solo.   A participante DAMARIS COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI
também requereu prazo de recurso, alegando em síntese que esqueceu de entregar os documentos de
credenciamento.  O prazo correrá conforme item 7.13 do edital.  As contrarrazões no mesmo prazo, após ciência do
recurso.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

11377 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME

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

1 CONJUNTO DE LIXEIRAS COM IDENTIFICAÇÕES LIXO
ORGANICO, LIXO RECICLÁVEL, EM PLÁSTICO
POLIETILENO, COM ENCAIXE RÁPIDO, PRONTA PARA
SER INSTALADA. NAS CORES: VERDE RECICLÁVEL,
COR MARRON ORGÂNICO, CAPACIDADE PARA 80
LITROS.

un 200,00  NOVEL 0,0000 130,00    26.000,00   

Total do Participante --------> 26.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 26.000,00   
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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,  20  de  Agosto  de  2019

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

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

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

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

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


