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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Maio de 2015, às 15:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  7066, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  55/2015, Licitação nº 26/2015 - 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:

A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE COMBATE À INCÊNDIO, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL; ANO DE FABRICAÇÃO
E ANO DE MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2015 CONFORME ANEXO D

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:   Ata referente ao Processo Licitatório 55/2015,  Edital de Pregão Presencial 26/2015, cujo objeto é a  A AQUISIÇÃO
DE CAMINHÃO DE COMBATE À INCÊNDIO, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL; ANO DE
FABRICAÇÃO E ANO DE MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2015. Aos vinte e seis dias do mês de maio
dois mil e quinze, às 08:30 horas, 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:  *     Sr. ERMINIO QUADROS, representante legal da Empresa DICAVE
GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA   Esteve presente na sessão o 1° TENENTE DO
CORPO DE BOMBEIROS ISMAEL M. PIVA. Após o recebimento e análise da documentação referente ao
credenciamento verificou-se  a  empresa presente  esta credenciada e  devidamente representada  para a fase verbal
de lances. Ato contínuo foram disponibilizados os envelopes para que os  licitantes  rubricassem, atestando a sua
inviolabilidade. Após o pregoeiro 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 o pregoeiro passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema, foi  aberto para a
etapa de lances sem nenhuma ocorrência. Realizo-se todo o processo de lance do certame sendo este finalizado e
depois os envelopes de habilitação eram abertos, rubricados e conferidos por todos. A empresa vencedora DICAVE
GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA apresentou toda a documentação exigida no
edital restando vencedora do item, conforme demonstrado na quadro comparativo de preços, em anexo ao processo.
A empresa licitante assumiu com a comissão e o 1° tenente a entrega do caminhão com caixa de marchas
automatizada, sendo que o edital deixava a opção de ser manual ou automatizado.  Em seguida o pregoeiro
questionou ao licitante quanto a intenção de promover recursos onde houve a expressa manifestação em não
promove-lo, sendo assim o pregoeiro adjudicou  os itens aos vencedores. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente ata que será publicada no site da prefeitura.
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Item

Participante:

Especificação

11299 - DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VECULO

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

1 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO Chassi de caminhão
novo, zero quilômetro, ano/modelo 2015, fabricação
nacional,tipo 4x2, com cabine leito, na cor vermelha pintado
na fábrica semelhante aos caminhões do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina,
comasseguintescaracterísticasmínimas:
Motor a diesel, com gerenciamento eletrônico (motor
eletrônico), com sistema turbo e intercooler. Com potência
mínima de 310 cavalos  e torque mínimo de 1300 Nm.
Caixa de marchas manual ou automatizada original de
fábrica, com preparação para tomada de força para tocar
uma bomba de combate a incêndio de 500 galões por
minuto;
A relação de diferencial e entre eixos será definido com a
empresa vencedora (sendo de aproximadamente 4800mm)
Capacidade mínima de tração (CMT - técnico) de 40.000 kg
Cabine leito com no mínimo 1600mm de altura original de
fábrica;
Para choque dianteiro em aço;
Sistema de ventilação com ar quente e ar condicionado,
original de fabrica, com, no mínimo, 03 três velocidades;
Vidros e travas elétricas nas duas portas;
Farol de neblina;
Espelhos retrovisores com regulagem elétrica em ambas as
portas e desembaçador de retrovisor;
Direção hidráulica;
Eixo motriz tipo 4x2, tração traseira;
Freio pneumático com circuito duplo e ajustes automáticos;
freio motor com acionamento eletro pneumático;
Freio com sistema ABS;
Pneus radiais tipo misto para fora de estrada, raio das
rodas 22,5;
Roda e pneu sobressalente montado;
Reservatório e secador de ar no sistema de freios;
Embreagem assistida a ar;
Banco do motorista com suspensão pneumática e
regulagem de altura, console superior com radio, CD e
alto-falantes, coluna de direção ajustável, computador de
bordo;
Módulo que possibilite um ponto de aceleração eletrônico
externo na carroceria para operar a bomba.
02 baterias = 24 volts;
Demais equipamentos obrigatórios legalmente exigidos
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

un 1,00  VOLVO 0,0000 239.000,00    239.000,00   

Total do Participante --------> 239.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 239.000,00   
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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.

FLAVIA ROLIM DE MOURA

JUCILAINE BORTOLOSSO

CASSIANE F. CARVALHO

LUIS CARLLOS OSS

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  26  de  Maio  de  2015

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

 - ........................................ - DIRETORA DE DESSENVOLVIMENTO ECONOMICO

 - ........................................ - TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - ENGENHEIRO

 - ........................................ - TECNICO EM CONTABILIDADE


