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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Junho de 2015, às 15:47 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  11/2015, Licitação nº 9/2015 - 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 01 (um) veículo, tipo Minibus, novo, zero km, destinado ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus.

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

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes da proposta e da documentação de habilitação (envelopes
01 e 02) e os documentos de credenciamento nada de irregular foi constatado, estando todos os representantes
credenciados. O Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes da
proposta e documentação e rubricassem os mesmos.   Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão
Presencial, os representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a
abertura do envelope contendo a proposta financeira das empresas. Foram verificada as conformidades da proposta
com as exigências do Edital apenas da empresa BOTTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (1121) representada pelo
Sr. Geovani Ineia, por atender os requisitos do Edital e o preço ofertado estar de acordo com o preço previsto no
Edital.  A empresa DE MARCO LTDA (3557) representada pelo Sr. José Platina Romualdo teve sua proposta
desclassificada, por não cumprir exigências do edital, mais especificamente, o prospecto do veículo proposto pela
licitante informa que o mesmo possui ''Airbag apenas condutor'', sendo que o objeto licitado, dentre as demais
exigências exige no mínimo ''Airbag Duplo'', bem como algumas outras características não estão destacadas, já a
empresa SANTA PAULINA STRASBOURG VEÍCULOS LTDA (3558) representada o Sr. Wilson Grahl, teve sua
proposta desclassificada, por não cumprir exigências do edital, mais especificamente, o prospecto do veículo proposto
pela licitante informa que o mesmo possui ''Airbag apenas motorista'', sendo que o objeto licitado, dentre as demais
exigências exige no mínimo ''Airbag Duplo'', além de que, no prospecto não consta informações acerca das exigências
''Turbinada e Interculada'', ''Alarme'', ''Retrovisores Elétricos'' e ''Radio CD Player MP3/Usb'', bem como algumas
outras características não estão destacadas, ambas em descumprimento à observação constante no ''Anexo E" e
''Anexo C''  (OBS1: A proposta deverá vir acompanhada de prospecto do veículo ou outro documento semelhante,
grifando as características mínimas solicitadas, para verificação de compatibilidade com o solicitado, caso contrário
será desclassificada) e item 5.2 do Edital.   Declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais, com a
única empresa com a proposta classificada, sendo ela a empresa BOTTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (1121),
onde, em negociação com o Pregoeiro, na busca de uma proposta mais vantajosa à Administração, ofertou um único
lance, para adequar-se ao valor previamente orçado pela empresa, de acordo com o histórico do Pregão em anexo a
presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

1121 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS  LTDA

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

1 Aquisição de 01 (um) veículo, tipo Minibus, novo, zero km,
destinado ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Bom Jesus.

UNI 1,00  FIAT/NOVO
DUCATO

0,0000 124.175,00    124.175,00   

Total do Participante --------> 124.175,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 124.175,00   
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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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  30  de  Junho  de  2015

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

 - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


