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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 14 de Abril de 2020, 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  26/2020, Licitação nº 14/2020 - 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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REGULARIZAÇÃO
E EDIFICAÇÃO DOS PASSEIOS.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  14/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 26/2020, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 14/2020, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DOS PASSEIOS.    Aos catorze dias do mês de abril de 2020, 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 credenciamento, proposta e documentação as seguintes empresas:
*HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA- ME;    Após o recebimento e análise da documentação referente ao
credenciamento verificou-se que a empresa que entregou os envelopes está apta a participar do certame.   Ato
contínuo, foi disponibilizado os envelopes para que o licitante rubricasse, atestando a sua inviolabilidade. Após o
pregoeiro determinou a abertura do envelope contendo a proposta do participante credenciado, sendo disponibilizado
ao licitante e a equipe de apoio para que conferissem a validade da proposta e rubricassem a mesma.   Após o
pregoeiro passou a lançar o licitante e seu respectivo valor no sistema. A empresa participante cotou apenas o lote 3,
diante disso, os demais lotes (1, 2, 4, 5) ficaram deserto.  Foi aberto para a etapa de lances para o lote, por ser
procedimento padrão do sistema. Neste momento, a pregoeira buscou uma negociação de melhor oferta para o lote,
restando exitosa a negociação, sendo que o valor do lote 3 passou de R$ 186.300,00 para R$ 179.975,00.   Após,
passado a abertura do envelope de habilitação, rubricados e conferidos por todos.   A empresa participante
apresentou a documentação exigida no edital restando vencedor do lote 3.   Os demais lotes ficaram desertos.  Em
seguida o pregoeiro questionou ao licitante quanto à intenção de promover recursos onde houve expressa renuncia do
prazo legal.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

LOTE:  3

Item

Participante:

Especificação

11879 - HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA

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

6 PEDRA BRITADA Nº 0/ PEDRISCO  (4,8 A 9,5MM) m3 2.300,00  BRITABAL 0,0000 78,25    179.975,00   

Total do Participante -------->
_________________________

179.975,00   

Total Geral ----------------------> 179.975,00   
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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

MARLOVA GRANO CIPRIANI

JORACY PAGNUSSAT

SIMONE ZANELLA STRADA

Coronel Freitas,  14  de  Abril  de  2020

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

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

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

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

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


