MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
Ata nº 01
LICITAÇÃO Nº 028/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1989/2018
Ata de recebimento e abertura dos envelopes, análise das propostas, tabulação dos preços, sessão de lances,
classificação das propostas, análise da documentação habilitatória e demais atos inerentes ao certame
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09h30min, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº 1392/2018, para os procedimentos inerentes à licitação em epígrafe. Recebidos, mediante
protocolo, os envelopes nº 01 e nº 02 das seguintes empresas: ALTMAYER COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA., inscrita
no CNPJ nº 96.552.054/0001-39; e MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº
06.070.714/0001-52. Não foi possível a consulta ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E
SUSPENSAS (CEIS) porque o acesso não estava sendo possível. Credenciaram-se para representar as empresas, as seguintes
pessoas: José Felipe Altmayer, portador do RG nº 2043463501 SJS/II RS, inscrito no CPF sob o nº 954.403.050-68, residente
na Rua Felice Nardi, 14, Centro, nesta cidade, pela empresa Altmayer; Luiz Renato Proença, portador do RG nº
6007163212 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº 210.594.110-91, residente na Rua 25 de Julho, 386, Bairro São João, 91030270, Porto Alegre RS, pela empresa Muiltimáquinas. O representante da licitante Multimáquinas registra que o objeto
social da empresa Altmayer que consta em seu Contrato Social não está mencionado especificamente o objeto compatível
com o objeto da licitação, mas Pregoeiro e Equipe de Apoio entendem que de forma genérica atende a compatibilidade entre
o objeto contratual da empresa e o objeto da contratação. Registra-se, também, que a empresa Multimáquinas apresentou
procuração cujos poderes estão descritos de forma bem genérica, informando os poderes para representar em repartições
públicas federais, estaduais e municipais, mas Pregoeiro e Equipe de Apoio entenderam que atendeu o requisito de
representatividade. Todas as licitantes apresentaram a documentação solicitada no subitem 3.1 do edital, comprovando da
seguinte forma a condição de beneficiária da LC 123/06: ambas são EPPs. Abertos os envelopes nº 01. Analisadas as
propostas, o Pregoeiro considerou que todas atenderam ao edital, restando classificadas. Todas as licitantes apresentaram a
declaração de atendimento aos requisitos habilitatórios. Iniciada a sessão de lances. Nenhuma manifestação contrária às
propostas. Os valores propostos, os lances, em reais, constam da tabela 1 abaixo:
Item

01

Descrição
Recuperação/reforma do motor do Caminhão
caçamba Cargo 2428-E, motor cumins, série
36116197, injeção eletrônico, 06 cilindros, placa
IQA3734, ano 2009, conforme exigências previstas
no edital e seus anexos.

Ocorrências
Propostas
Lances

Altmayer
Felipe
21.154,00
20.390,00
19.900,00

Multimáquinas
Luiz
20.569,96
20.000,00
s/l

Declarada até então vencedora do certame a licitante Altmayer. Mantido fechado e rubricado por todos o invólucro nº 02 da
licitante Multimáquinas e aberto o envelope nº 02 da licitante Altmayer. Analisada a documentação nele contida, entendeu-se
que está em conformidade com o requerido no edital, portanto declarada licitante Altmayer habilitada e vencedora do
certame. A licitante vencedora se compromete a entregar os itens e executar o serviço em conformidade com as exigências
do edital e seus anexos. A vencedora fica convocada a apresentar nova planilha, ajustada proporcionalmente ao valor final
proposto e aceito, em até 02 (dois) dias úteis após a homologação do certame. O representante da licitante Multimáquinas
manifesta a intenção de apresentação de recurso, pelo seguinte motivo: a disparidade do objeto que consta no Contrato Social
e no CNAE do CNPJ de sua concorrente licitante Altmayer. Aberto o prazo de apresentação de recurso de três dias, até o dia
02 de julho de 2018. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio
e pelos representantes das licitantes presentes. Sessão encerrada às 11h37min.
PREGOEIRO E EQUIPE APOIO
Vicente Alenir da Silva
Cristina Scalcon
Edinara Terres da Silva
Mariana dos Reis Pinto
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