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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 13 de Outubro 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  77/2020, Licitação nº 50/2020 - 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:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS E SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  52/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 77/2020, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 50/2020, cujo objeto é o
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.    Aos treze dias do mês de outubro 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:    *JP EQUIPAMENTOS LTDA;
*GESUL COMERCIAL EIRELI;  *MAB EQUIPAMENTOS EIRELI;       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 todas devidamente
representadas para a fase verbal de lances.   Ato contínuo, foram disponibilizados os envelopes para que os licitantes
rubricassem, atestando a sua inviolabilidade.   Após a pregoeira determinou a abertura dos envelopes contendo as
propostas dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes 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 pouca disputa de preço entre os licitantes, o
melhorou o valor inicial da licitação  Passou para assinatura o histórico de lances e quadro comparativo, o qual foi
assinado pelos participantes presentes.Após, passado a abertura dos envelopes de habilitação das empresas
vencedoras, rubricados e conferidos por todos.   As todas as empresas participantes apresentaram a documentação
exigida no edital restando vencedores dos itens.   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

10940 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME

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

1 FREEZER HORIZONTAL, capacidade 534L, 2 tampas,
potência 220V, congelamento rápido, dreno de degelo,
função refrigerador, controle de temperatura, cor branco,
eficiência A, garantia 12 meses. Largura 147.3cm, Altura
93cm, Profundidade 78cm. Peso 68kg.

un 4,00  Consul 0,0000 2.713,00    10.852,00   

6 FORNO MICROONDAS, 31L, trava de segurança, função
descongelar, display digital, tamanho: altura 32,5cm,
largura 53cm, profundidade 42,5cm, peso 14,4kg. Tecla
ligar +30s. Porta com visor transparente, painel eletrônico,
prato giratório, relógio, tensão 220V, cor branco,
classificação energética A

un 6,00  Electrolux 0,0000 605,00    3.630,00   

Total do Participante --------> 14.482,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

11377 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME

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

4 GELADEIRA, frost free, 342 litros, branca, com gavetão
para hortifrúti. Capacidade total: 342 litros, capacidade
freezer: 47 litros, capacidade da geladeira: 295 litros, com
compartimento extra frio, porta ovos, pés niveladores,
controle de temperatura, número de portas: 1 (uma), tipo de
degelo: frost free, porta latas, porta reversível, painel de
controle externo, recipiente para guardar gelo, 1 (uma)
gaveta, eficiência A, consumo 36,6kW/h. Prateleiras de
grades removíveis, reclináveis e inclináveis, no freezer e
refrigerador.

un 5,00  CONSUL 0,0000 2.040,00    10.200,00   

Total do Participante --------> 10.200,00   
_________________________
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Item

Participante:

Especificação

12422 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

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

2 FREEZER HORIZONTAL, 2 tampas, 414 litros, largura
119,50cm, altura 94cm, profundidade 68cm, peso 61kg,
220V, potência 120W, controle de temperatura,
congelamento rápido, dreno de degelo, função refrigerador,
cor branco, eficiência A, garantia 12 meses.

un 4,00  CONSUL/CHB420,0000 2.385,00    9.540,00   

3 FORNO ELÉTRICO: Timer de até 120 minutos com aviso
sonoro, Dourador, Lâmpada interna com proteção, Luz
piloto (indica quando o forno está ligado), Controle
independente das resistências, Controle automático de
temperatura de 50ºC a 320ºC, Porta com abertura lateral,
Frontal em termoplástico, Grade cromada removível (2
alturas), Bandeja esmaltada para resíduos, Corpo interno
autolimpante, Corpo externo pintado branco, Porta com
vidro duplo serigrafado, Isolamento térmico TOTAL, Pés
antiderrapantes, Produto certificado pelo INMETRO
(portaria 371), Tensão: 220V, Potência: 1750W, Corrente:
13,8A (127V) - 7,95A (220V), Frequência: 50 - 60Hz,
Controle: Eletromecânico, Lâmpada: 1 x 15W, Capacidade:
44 litros, Cor / Acabamento: Branco, Dimensões Internas
do Produto (A x L x P): 26,7 x 39,2 x 42,5 cm, Dimensões
Externas do Produto (A x L x P): 37 x 57,5 x 52 cm, Peso
Líquido: 14,21kg.

un 6,00  FISCHER/HOTGRILLLINE0,0000 598,00    3.588,00   

Total do Participante --------> 13.128,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 37.810,00   

 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.

 PATRÍCIA CHEMIN

CAMAR FATIMA VALANDRO TOFOLI

MARLOVA GRANO CIPRIANI

JORACY PAGNUSSAT

SIMONE ZANELLA STRADA

Coronel Freitas,  13  de  Outubro  de  2020

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

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

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

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

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


