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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 5 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  8320, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  46/2020, Licitação nº 1/2020 - CC, na modalidade de Concorrência p/
Compras e Serviços.

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO
DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS LEGISLAÇÃO PENAL E DEMAIS LEIS ESPARÇAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  49/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Ata referente ao julgamento das Propostas de Preços do Processo Licitatório 46/2020, Edital de CONCORRÊNCIA
01/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM
DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS LEGISLAÇÃO
PENAL E DEMAIS LEIS ESPARÇAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.  Ao cinco dias do mês de outubro de
dois mil e vinte, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão
de licitações e os participantes presentes para abertura e julgamento das Propostas de Preço das pessoas habilitadas
na primeira fase da Concorrência Pública, apresentada nos autos do referido processo.   Estiveram presentes na
sessão:    * MECÂNICA JONES LTDA.  * TRANSPORTES LEITES LTDA - ME  A empresa TRANSPORTES LEITES
LTDA - ME, tinha as certidões Negativas de Débitos Estaduais e Municipal vencidas, a pregoeira conferiu e fez a
impressão das mesmas outro certificado vencido foi do FGTS, no qual também foi consultado e impresso.  Após a
análise da inviolabilidade das propostas comerciais, passou-se a abertura dos envelopes de proposta, sendo que
foram conferidas pela Comissão de licitação e pelos participantes presentes. Os participantes apresentaram a
proposta de preço conforme edital.   A sessão foi suspensa por uma hora para o participante vencedor analisar melhor
sua proposta, sendo que a outra empresa participante consentiu com a suspensão.  Retomado a sessão as
11hrs00mim, foi constatado que o valor ofertado pelo participante MECÂNICA JONES LTDA é a melhor proposta de
preço, ficando o item cotado em R$ 256,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais sendo total anual de R$ 3.072,00 00
(três mil e setenta e dois reais) anual. A empresa MECÂNICA JONES LTDA pede desistência, pois relata que não
possuiu pleno conhecimento de todas as normas. Desta forma o segundo colocado a Empresa TRANSPORTES
LEITES LTDA - ME deverá assumir com a mesma proposta da empresa MECÂNICA JONES LTDA.   Devido a esta
situação Empresa TRANSPORTES LEITES LTDA - ME solicitou suspensão para analisar a proposta, sendo a que a
mesma retornará as 13hrs00mim para dar sua reposta.  As 13hrs00mim a Empresa TRANSPORTES LEITES LTDA -
ME retornou a sessão na qual não aceitou a proposta. Desta forma fica vencedora deste certame a empresa
MECÂNICA JONES LTDA com  a melhor proposta de preço, ficando o item cotado em R$ 256,00 (duzentos e
cinquenta reais) mensais sendo total anual de R$ 3.072,00 00 (três mil e setenta e dois reais) anual.  Os participantes
renunciam ao prazo recursal da fase de abertura de proposta comercial, para tanto consta na presente Ata a sua
respectiva assinatura, servindo como renúncia expressa ao direito de recurso.   Nada mais havendo para constar, foi
lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes e após publicada no site da Prefeitura.
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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.

 PATRÍCIA CHEMIN

ANDREY MAFFISONI

CAMAR FATIMA VALANDRO TOFOLI

JORACI PAGNUSSAT

SIMONE ZANELLA STRADA

Coronel Freitas,  5  de  Outubro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - VICE-PRESIDENTE

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

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

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


