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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Julho 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  54/2020, Licitação nº 34/2020 - 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 MESA DE REFEITÓRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  36/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 54/2020, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 34/2020, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MESA DE REFEITÓRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.    Aos dezesseis dias do mês de julho 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:    * ESCOLARES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA;  * JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME;    Após o recebimento e análise da
documentação referente ao credenciamento, verificou-se que as empresas que entregaram os envelopes estão aptas
a participar do certame.   Todas as empresas entregaram os envelopes conforme previsto no edital e estão
devidamente representadas para a fase verbal de lances.   Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que
os licitantes e equipe de apoio rubricassem, atestando a sua inviolabilidade.   Após a pregoeira determinou a abertura
dos envelopes contendo as propostas dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes e equipe
de apoio para que conferissem a validade das propostas e rubricassem as mesmas.   Após a pregoeira passou a
lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema, foi aberto para a etapa de lances para os itens.   Houve
disputa de preço entre os participantes, sendo que o valor final do item ficou em R$ 900,00, conforme histórico de
lances e quadro comparativo.  Após, passado a abertura dos envelopes de habilitação da empresa vencedora,
rubricados e conferidos por todos.   A empresa participante apresentou toda documentação exigida no edital restando
vencedor do item.   Em seguida, a pregoeira questionou aos licitantes quanto à intenção de promover recursos, onde
houve a expressa renúncia do prazo legal.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será
publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

12308 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

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

1 Conjunto para refeitório infantil, bancos com encosto.
Composto por 01 mesa e 02 bancos com encosto.
Estrutura em tubo de aço 30x30 chapa 18 e requadro
superior em tubo 30x50, tratamento anticorrosivo, solda
mig, pintura epóxi (pó), acabamento com ponteiras de
plástico resistentes, fixadas através de encaixe. Tampo
(185cmx70cm) em mdf (18mm) revestido com laminado
melanímico (0,8mm), bordas com pvc tipo "T" fixados
através de encaixe. Dimensões: 185x70x54cm. Banco
estrutura em tubo de aço, pés em 30x30 e requadro
superior em tubo 30x50. Ponteiras plásticas injetadas,
solda mig, tratamento anticorrosivo, pintura epóxi (pó).
Assento em em mdf (18mm) revestido com laminado
melanímico (0,8mm), bordas com pvc tipo "T" fixados
através de encaixe. Dimensões: 185x30x33cm.

un 20,00  REIFLEX 0,0000 900,00    18.000,00   

Total do Participante --------> 18.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 18.000,00   
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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

MARLOVA GRANO CIPRIANI

JORACY PAGNUSSAT

SIMONE ZANELLA STRADA

Coronel Freitas,  16  de  Julho  de  2020

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

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

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

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

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


