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OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO PARA OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE SALAS COMERCIAIS DO PRÉDIO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO MUNICIPAL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA BR 282, KM 388, BAIRRO NOSSA SENHORA DE
LOURDES, NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE
EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 0/2019
No
dia
19/07/2019,
reuniram-se
os
membros
da
Comissão
de
Licitação,
designada
pela(o)
Portaria/Decreto Nº 0/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 57/2019 na modalidade de
Concorrência. 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:
PARECER DA COMISSÃO

Aos dezenove dias do mês de julho de 2019, às 15h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura de
Joaçaba, os membros da Comissão de Licitações para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 57/2019/PMJ Edital CC nº 03/2019/PMJ. Até o horário previsto no edital - 14h30min foram entregues no setor de protocolo os envelopes
das seguintes empresas: REUNIDAS TURISMO S.A e MORGANA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME, sendo que
ambas possuem representantes presentes na sessão. Inicialmente, foram rubricados os envelopes contendo os documentos
de habilitação e propostas e a seguir foram abertos os envelopes dos documentos de habilitação, passando-se à análise
destes. A Comissão de Licitações, na análise da documentação, constatou que: As empresas atenderam a todas as
exigências do edital, sendo, desta forma, declaradas HABILITADAS, nessa fase do certame. Registramos que a empresa
MORGANA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME somente apresentou certidão negativa de falência, concordata ou
recuperação judicial emitida pelo sistema Esaj, assim, em observância a instrução emitida pela FECAM, anexa a essa ata,
foi realizada diligência junto ao sistema Eproc para emissão da referida certidão, que também segue anexa. Considerando
que ambos renunciaram ao direito de interpor recurso quanto ao julgamento dos documentos habilitação, concordando com
todos os atos, passou-se a abertura dos que continham as propostas. Foram abertos os envelopes contendo as propostas,
as quais foram rubricadas e analisadas pelos membros da comissão de licitações, sendo constatado que as proponentes
atenderam às exigências do edital, sendo desta forma, considerada CLASSIFICADAS, nesta fase. Na análise de preço
verificou-se que a proponente MORGANA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME ofertou R$ 355,00 (trezentos e
cinquenta e cinco reais), para o item 01, portanto dentro do mínimo estipulado para o item, desta forma, foi considerada
VENCEDORA do item. Já a proponente REUNIDAS TURISMO S.A ofertou R$ 400,00 (quatrocentos reais), para o item 03,
portanto dentro do mínimo estipulado para o item, desta forma, foi considerada VENCEDORA do item. Registramos que não
acudiram interessados ao item 02, sendo este declarado FRACASSADO. Assim, considerando que as proponentes
possuem representantes presentes e que renunciaram ao prazo para interposição de recursos também quanto ao
julgamento das propostas, o processo encontra-se apto para análise da autoridade superiora quanto à adjudicação e
homologação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

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.
Joaçaba, 19/07/2019
Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.
Maria Olivia Belotto
MEMBRO

MARIANA BELOTO MOREIRA
MEMBRO

Sidnei Jose Gemelli
MEMBRO

DANIELA APARECIDA MATTOS
MEMBRO

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.
Roberto Minati
PRESIDENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
NILTON CARAMORI
(REUNIDAS TURISMO S.A)

SÉRGIO MORESCO
(MORGANA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME)

