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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Junho 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  66/2019, Licitação nº 43/2019 - 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
PARA O MUNICÍPIO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  42/2019    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 66/2019, Edital de Pregão Presencial Registro de Preço 43/2019, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TORNO E SOLDA PARA O MUNICÍPIO.  Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 08h30min,
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro substituto 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:    "MECÂNICA CAVASOTTO LTDA;  "VH MECÂNICA E MANUTEÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.    Ambas as
empresas tinham os representantes presentes, no entanto não apresentaram os documentos necessários para o
credenciamento. Dessa forma ficaram impedidas de ofertar lances no pregão.  Ato contínuo, foi disponibilizado os
envelopes para que os  licitantes  rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Após a pregoeira determinou a
abertura dos envelopes contendo as propostas dos participantes, sendo disponibilizado 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, no entanto ambas as empresas apresentaram
o mesmo valor na proposta escrita. Diante disso, tendo em vista que nenhum participante poderia ofertar lance, a
pregoeira solicitou aos participantes se aceitavam fazer o sorteio manual, colocando o nome das respectivas
empresas em um recipiente para sorteio. Ambos concordaram. Feito o sorteio, a chefe de gabinete da prefeitura de
Coronel Freitas/SC retirou um bilhete constando o nome da empresa vencedora como sendo a empresa VH
MECÂNICA E MANUTEÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. O quadro comparativo e histórico de lances foi impresso e
repassado aos licitantes para assinatura.  O envelope de habilitação da empresa sorteada foi aberto, rubricado e
conferido por todos. A empresa participante apresentou toda a documentação exigida no edital restando vencedor dos
itens. Em seguida a pregoeira questionou aos licitantes quanto a intenção de promover recursos onde houve a
expressa manifestação em não promove-lo, sendo assim o pregoeiro adjudicou  os itens ao vencedor.   Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site oficial da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

11499 - VH MECANICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME

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

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA.
NO SERVIÇO DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODO
MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O
FIEL CUMPRIMENTO DO OBJETO.

h 1.000,00  0,0000 90,00    90.000,00   

Total do Participante --------> 90.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 90.000,00   
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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

SIMONE ZANELLA STRADA

Coronel Freitas,  26  de  Junho  de  2019

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

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

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

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

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


