Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Ata de Realização do Pregão Presencial
No 19/2013 Sessão Nº 1
(Às quinze horas e sete minutos do dia vinte e seis de setembro de 2013, reuniu-se o(a)
Pregoeiro(a) Priscilla de Freitas Mafra e respectivos membros da Equipe de Apoio para, em
atendimento às disposições contidas na Lei Federal no 10.520, de dezessete de julho de dois
mil e dois, na Lei Estadual no 12.337, de cinco de julho de dois mil e dois, com aplicação
subsidiária da Lei no 8.666, de vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três,
Decreto Estadual no 2.617 de dezesseis de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais
normas legais federais e estaduais vigentes, realizar os procedimentos relativos ao Pregão n o
19/2013, que tem por objetivo a aquisição de 20 Pneus novos.

CREDENCIAMENTO
Licitante: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94510682000126
Representante:
Proposta escrita apresentada sem representante credenciado. Não pode apresentar lances
verbais.

RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA
Item 1
Descrição: PNEUS PARA VEICULOS LEVES PNEU PARA RODA 14", 175/65
Quantidade licitada: 12.0
Situação: Adjudicado/Indicado Registro
Adjudicado para: MODELO PNEUS LTDA
Item 2
Descrição: PNEUS PARA VEICULOS LEVES PNEU PARA RODA 13", 175/70
Quantidade licitada: 4.0
Situação: Adjudicado/Indicado Registro
Adjudicado para: MODELO PNEUS LTDA
Item 3
Descrição: PNEUS PARA VEICULOS LEVES PNEU PARA RODA 14", 185/70
Quantidade licitada: 4.0
Situação: Adjudicado/Indicado Registro
Adjudicado para: MODELO PNEUS LTDA
ITEM 1
Propostas Escritas
Propostas

Valor (R$)

CP CL

2.124,000

1

Licitante: MODELO PNEUS LT
Marca: Seib.500 prod. pela Bridgestone do Brasil
Justificativa:

1

Lances Verbais
Licitante

Valor (R$)

CP = ordem de classificação na proposta escrita, se classificado
CL = ordem de classificação para os lances verbais, se classificado
* = participante desclassificado/inabilitado
E = lance verbal estornado
RI = através de redução do ICMS

ITEM 2
Propostas Escritas
Propostas

Valor (R$)

CP CL

576,000

1

Licitante: MODELO PNEUS LT
Marca: Seib.500 prod. pela Bridgestone do Brasil
Justificativa:

1

Lances Verbais
Licitante

Valor (R$)

CP = ordem de classificação na proposta escrita, se classificado
CL = ordem de classificação para os lances verbais, se classificado
* = participante desclassificado/inabilitado
E = lance verbal estornado
RI = através de redução do ICMS

ITEM 3
Propostas Escritas
Propostas

Valor (R$)

CP CL

796,000

1

Licitante: MODELO PNEUS LT
Marca: Seib.500 prod. pela Bridgestone do Brasil
Justificativa:

1

Lances Verbais
Licitante

Valor (R$)

CP = ordem de classificação na proposta escrita, se classificado
CL = ordem de classificação para os lances verbais, se classificado
* = participante desclassificado/inabilitado
E = lance verbal estornado
RI = através de redução do ICMS

Após o encerramento dos lances verbais, os envelopes contendo os documentos de habilitação
dos seguintes participantes foram abertos e analisados:

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO
Licitante: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94510682000126
Resultado da Habilitação: Habilitado
Observações:
O item 9.1.2.9 do Edital exige a apresentação de certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro da falência,
recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da pessoa jurídica, com prazo de
validade expresso, entretanto o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul não emite a
referida certidão com prazo de validade expresso.
Por medida de cautela a Pregoeira efetuou diligência por meio de contato telefônico junto ao
Foro da Comarca de Bento Gonçalves, onde ratificou-se a informação supracitada. Foi
solicitado a servidora Sr(a) Daniela Zanella, distribuidora contadora, do setor de Distribuição e
Contadoria daquele Foro que tal informação fosse documentada através de e-mail a esta
Companhia (documento este em anexo ao processo).
Considerando a informação acima, considerando que a certidão apresentada pelo Licitante
vencedor foi emitida em 21 de agosto de 2013 e considerando que no Estado de Santa
Catarina a referida certidão é emitida com prazo de validade expresso de 60 dias, após a
verificação de regularidade dos documentos de habilitação dos participantes melhores
classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi aberta a palavra aos participantes do certame para se manifestarem. Nenhuma
manifestação de intenção de interpor recurso foi registrada.
Nada mais havendo a declarar, o(a) pregoeiro(a) encerrou a sessão.
A ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a), membros da Equipe de Apoio e participantes
presentes ao certame.

________________________________
Priscilla de Freitas Mafra
Pregoeiro
________________________________
Rodrigo Luiz Fernandes
Equipe de Apoio
________________________________
Luiz Fernando Barcella
Equipe de Apoio
________________________________
Rafael Felipe Hass
Equipe de Apoio

