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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2018 - PR 32/201832/201828/03/2018Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 17 de Abril de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     , reuniram-se o Pregoeiro e suaEquipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 704, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 32/2018, Licitação nº. 12/2018 - PR, namodalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
REGISTRO DE PREÇO para possível AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR NOVAS E PROTETORES PARA PNEUSNOVOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  9/2018    (Sequência: 2)Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. Aos dezessete diasdo mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal os membros dacomissão de licitações: Adriana de Cezaro Moresco, Flaviano Perim e Cachtiuze Magnanti para dar continuidade aos procedimentos referente aoprocesso 32/2018, Com a inabilitação dos licitantes menciaonados na ata anterior chama-se o segundo, conforme segue: O participante GFPNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA vencedor do Item 33 foi inabilitado pela documentação e o novo vencedor é BBW DO BRASILCOMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI. O participante GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA vencedor do Item 30 foi inabilitadopela documentação e o novo vencedor é BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI. O participante BBW DO BRASILCOMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI vencedor do Item 30 foi inabilitado pela documentação prospecto não atende  e o novo vencedor é XAPCOMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. O participante XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI vencedor doInicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se nas dependências daPrefeitura Municipal os membros da comissão de licitações: Adriana de Cezaro Moresco, Flaviano Perim e NilveteAparecida Sartor Atuatti para dar continuidade à análise da documentação de habilitação das licitantes  BBW DO BRASILCOMERCIO DE PNEUMATICO EIRELI, XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, GF PNEUSCOMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA E NACIONAL PNEUS EIRELI, declaradas vencedoras na fase de lances do presentecertame. Após examinados os documentos a comissão constatou irregularidades conforme segue: Empresa BBW DOBRASIL COMERCIO DE PNEUMATICO EIRELI apresentou prospecto que não atendeu as especificações técnicas mínimasexigidas no edital quanto ao item 36, restando inabilitada para o referido item. A empresa XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI não apresentou prospecto referente aos itens 03 e 19, e quanto ao item 08apresentou o prospecto em língua estrangeira, estando em desacordo com o edital cita-se o item 6.1 letra k, portanto, restainabilitada. A empresa GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA vencedora na fase de lances dos itens 27, 30 e33, apresentou prospecto cujas especificações  técnicas encontram-se em língua estrangeira, desta forma, ficandoinabilitada. Considerando a inabilitação das empresas acima para os itens citados, chamam-se a(s) proponente(s) melhoresclassificadas na sequência para assumir o preço das empresas inabilitadas. E para os demais itens não mencionados nestaata e relacionados na Ata de Reunião e Julgamento de Propostas as empresas atenderam ao exigido no edital e, portanto,restam habilitadas e declaradas vencedoras do presente certame. Sem mais a tratar encerra-se a presente sessão.

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. ADRIANA DE CEZARO MORESCOFLAVIANO PERIMCACHTIUZE MAGNANTI
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