PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
87.613.451/0001-82
RUA PRINCESA ISABEL - 99.740-000 - Barão de Cotegipe/RS
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 78/2018
Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de
preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial.
Objetivo da Licitação:
Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, nova, ano 2018.
ÀS 09:00 horas do dia 12 de Setembro de dois mil e dezoito, na sala da
comissão permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe
de apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do
certame.
Participantes do Pregão:
Empresa: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 91.595.678/0001-10
Representante Legal: Hercilio Motta Neto
CPF: 345.725.119-34
Empresa: BERTINATTO MÁQUINAS LTDA ME
CNPJ: 11.920.102/0001-41
Representante Legal: CARLOS ROBERTO PEREIRA BATISTA
CPF: 442.205.700-63
Empresa: Mantomac Com de Pecas e Servicos Ltda
CNPJ: 79.879.318/0001-44
Representante Legal: GEHART ANDREI DAENECKE
CPF: 019.547.379-55
Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura dos
envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio,
analisaram as descrições do item ofertado pelas empresas.
As seguinte propostas foram apresentadas:
Item: 1 - 1,0000 UN - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Mantomac Com de Pecas e Servi. = R$ 345.000,0000
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E . = R$ 360.000,0000
BERTINATTO MÁQUINAS LTDA ME... = R$ 357.000,0000
Sessão de Lances:
Item: 1 - 1,0000 UN - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
A empresa Mantomac Com. de Peças e Serviços Ltda teve sua proposta
desclassificada tendo em vista o não atendimento ao Objeto do Edital, onde diz
que o Peso Operacional Mínimo deverá ser de 13.500 Kg. O edital prevê no item 5
- Das propostas de preço e sua abertura, que qualquer alteração no equipamento
pode ser confirmado por catálogo ou declaração assinada pelo fabricante que
atende ao solicitado no edital. Ocorre que a Licitante apresentou o catálogo
onde consta o peso operacional de 13.265 kg, e apresentou também declaração do
fabricante dizendo que o Equipamento sofrerá alterações podendo chegar a
aproximadamente 13.500 kg. Observando essa declaração podemos entender que o
equipamento poderá não atingirá o peso mínimo de 13.500 kg, considerando que
consta “aproximadamente”.
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E . = Parou Lances
BERTINATTO MÁQUINAS LTDA ME... = R$ 357.000,0000
BERTINATTO MÁQUINAS LTDA ME... = R$ 345.000,0000 Valor Final
Lances Complementares:
Procedeu-se

a

abertura

do

envelope

02

–

contendo

a

documentação

das

licitante vencedora que foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O
Pregoeiro decidiu pela habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame.
Consigna-se em ata que a empresa Bertinatto Máquinas Eireli – EPP, obteve
liminar no processo nº 9003460-11.2018.8.21.0013, onde o Município por
determinação judicial em liminar concedida, esteve obrigado a autorizar a
participação da empresa no referido processo e a abster-se de desclassificar a
mesma em razão da exigência do edital de que o motor da escavadeira hidráulica
seja da mesma marca/grupo fabricante.
A empresa Mantomac, através de seu representante legal, manifesta-se a intenção
de interposição de Recurso, nos seguintes termos: “ Não concorda com a
desclassificação, tendo em vista que na proposta possui o peso operacional que
atinge o edital e a declaração que o bem será entregue com as características do
edital, sendo negado o direito de lances, bem como o valor da máquina ficou
acima do preço de mercado, tendo em vista que existe registro de venda de
máquina superior em peso por valor aproximado.”
A empresa Romac através de seu representante legal, manifesta intenção de
interposição de Recurso, nos seguintes termos: “Requer a desclassificação da
empresa Bertinatto, uma vez que o motor da máquina ofertada não é do mesmo
fabricante, mas sim fabricado pela Cummmins.”
Nos termos do item 10.1 do Edital, abre-se o prazo de 3 dias corridos para a
apresentação de Recurso. Considerando que o prazo encerraria no sábado, estendese até na segunda feira. Após o prazo para apresentação de Recurso,abre-se prazo
para contra-razões. Considerando o feriadão de 20 e 21 de setembro, o último
dia para Contra-razões será na segunda-feira dia 24/09/2018.
Será fornecida uma cópia da presente Ata às empresas que solicitarem.
Barão de Cotegipe, 12 de Setembro de 2018.
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