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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Outubro de 2015, 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  7066, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  130/2015, Licitação nº 45/2015 - 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:

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO D

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  21/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 130/2015,  Edital de Pregão Presencial 45/2015, cujo objeto é a  AQUISIÇÃO DE
UM VEÍCULO ZERO KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO D. Aos vinte e nove dias do
mês de outubro de 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. CARLOS V. VIANA, representante legal da Empresa GAMBATTO
 VEÍCULOS LTDA           *     Sr. PEDRO FRANCISCO DI DOMENICO, representante legal da Empresa INDYANA

 COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA    *     Sr. SINTIA FLACH, representante legal da Empresa S e C COMERCIO E
 REPRESENTAÇÃO LTDA ME.   *     Sr. NEY BOTTO GUIMARAES FILHO, representante legal da Empresa MUNDIAL

MOTOR'S LTDA.           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. Nesta fase as empresas
MUNDIAL MOTOR'S LTDA.  e GAMBATTO VEÍCULOS LTDA levantaram um questionamento referente a empresa
S e C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME, o fato foi o seguinte: se tratando de uma microempresa a mesma
não conseguiria entregar um veiculo com primeiro emplacamento em nome do município, a mesma teria que comprar o
veículo emplacar em nome dela mesma e depois transferir para o município fazendo um triângulo  na aquisição e
repasse. Questionada a licitante S e C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME a mesmo afirmou que aconteceria
o fato relatado acima. A comissão entendeu por bem inabilitar a empresa pois tanto no entendimento jurídico e contábil
o veículo seria considerado semi novo. A empresa MUNDIAL MOTOR'S LTDA questionou a empresa INDYANA
COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA no quesito de falta de razão social, endereço completo e inscrição estadual na
proposta, a comissão entendeu habilitar a mesma pois não traz prejuízo ao certame, pois as informações constam nos
demais documentos.              . Em seguida o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a intenção de promover
recursos onde houve a expressa manifestação por parte da empresa S e C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ME em promove-lo, em função de não concordar com a inabilitação, tendo em visto que o veículo entrego não perdera
sua característica de zero km. Sendo assim o pregoeiro suspendeu a sessão  e abriu o prazo de 5 dias para recurso..
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura e jornal

 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,  29  de  Outubro  de  2015
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