PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS
Ata de Realização
PREGÃO PRESENCIAL Nº.:

017/2020-SRP

Às 09:00 horas do dia 11 do mês de Março de 2020 em sessão aberta ao público, na sala de reuniões do Departamento de
Habitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste Órgão e respectivos membros de apoio, designados pela Portaria nº.
121/2020, responsáveis pelo Pregão Presencial nº. 017/2020, para REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa para prestação futura de serviços funerários, incluindo preparação, translado para sepultamento, locação de capela,
urna e confecção ou abertura de carneira ou gaveta no Cemitério Municipal, para Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, com a finalidade de realizar a sessão de lances deste pregão presencial, recebendo propostas e lances, bem como
analisando e julgando as propostas comerciais das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das
melhores ofertas.
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal nº. 133 de 16 de dezembro de 2002, Decreto Municipal 022 de 17 de fevereiro de 2010, subsidiariamente a Lei
Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, de acordo com as normas
definidas no edital e seus anexos do referido Pregão.
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA

LOTE

01

Itens 01 à 06

200
SERVIÇO
TRANSLADO
PERÍMETRO MUNICIPAL, 5000 KM
RODADO - TRANSLADO PERÍMETRO
INTERMUNICIPAL – KM RODADO
(será fixado o valor por Km rodado
onde for necessário o transporte em
outros municípios, sendo fixado o valor
máximo de 1.400 km (um mil e
quatrocentos
quilômetros)
por
sepultamento compreendendo a IDA e
a VOLTA do translado.
200
SERVIÇO
SERVIÇO
FUNERÁRIO,
compreendendo:
preparação do corpo (higienização,
vestimento
e
tamponamento);
fornecimento de 01 (uma) urna
mortuária
simples,
sem
visor,
envernizada, 04 (quatro) alças, 06
(seis) chavetas, com ornamentação
(véu e flores). (Adulto, podendo ser
eventualmente infantil e de tamanho Marca:
especial).
200 SERVIÇO - CARNEIRA: no
Cemitério Municipal com 2 m de
comprimento e 0,80 m de largura
quando tamanho Adulto, e de 1 m de
comprimento e 0,60 de largura quando
tamanho Infantil (até 3 anos) feita de
material (aproximadamente 100 tijolos
furados, 5 lajes de areia, ½ metro de
areia, 1 saco de cal, 2 sacos de
cimento, mão de obra).
200 SERVIÇO - Locação de capela
funerária com capacidade para no
mínimo 45 pessoas.
200 SERVIÇO Abertura de carneira ou
gaveta: compreende a abertura de
carneira já existente ou o sepultamento
em gavetas incluindo o fechamento das
mesmas, conforme descritivo do anexo
I – Termo de referencia do edital.

ADAM & CIA LTDA

Unitário

ADAM & CIA

1

SERVIÇO

178740,00

Total

178740,00

O(a) Pregoeiro(a) informou aos representantes das Empresas presentes, as regras da Licitação conforme o Preâmbulo do Edital.
Procedeu-se o credenciamento, verificando que todas as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital.
Credenciados os participantes, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope n°.01 - “Propostas – das participantes do
certame e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento, verificando que todas as propostas atendem às condições exigidas no Edital.
Somente as propostas “Classificadas” foram convocadas para a etapa de lances.
Em sequência, o(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, conforme mapeamento.
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OCORRÊNCIAS DURANTE O CREDENCIAMENTO
Analisada as propostas apresentadas verificou-se que ambas só continham valores total do lote não possuindo valores unitarios,
o Pregoeiro questionou as empresas participantes sendo que as mesmas justificaram que usaram o modelo de proposta
disponivel no edital e que o presente modelo só continha valor total e não possuia campo para valor unitario, sendo que esse
Pregoeiro aceitou as presentes propostas pelo fato que o julgamento do processo o mesmo seria pelo valor total do lote.
CREDENCIAMENTO
CPF/CNPJ

EPP/ME

00.403.674/0001-37

SIM

90.117.920/0001-87

NAO

LICITANTE
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA
LTDA
ADAM & CIA LTDA

01

REPRESENTANTE

TELEFONE

E-MAIL

JONI KARLING DE ABREU

(54)999668002

somosplam@hotmail.com

SABRINA ADAM LOTTI

(54)991938492

funerariaadam@hotmail.com

Itens 01 à 06

01

SERVIÇO

PROPOSTAS
Licitante

ADAM & CIA LTDA
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA LTDA
Licitante

ADAM & CIA LTDA
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA LTDA
Licitante

ADAM & CIA LTDA
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA LTDA
Licitante

ADAM & CIA LTDA
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA LTDA
Licitante

ADAM & CIA LTDA

Marca

Unitário

Total

ADAM & CIA
UNIÃO DA FAMILIA

557000,00
728000,00

557.000,00
728.000,00
LANCES

Posição

Situação

Condição

1°
2°

Classificada
Classificada

Menor Proposta
Mínimo de 03 Propostas

ME/EPP

Posição

Melhor
Proposta

Proposta Inicial

1ª Rodada

2ª Rodada

NAO
SIM

1°
2°

178740,00
380270,00

557000,00
728000,00

540000,00
550000,00

529950,00
534600,00

11ª Rodada

12ª Rodada

13ª Rodada

14ª Rodada

15ª Rodada

16ª Rodada

442195,00
446665,00
19ª Rodada
20ª Rodada
376460,00
178740,00
380270,00
DECLINA
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO

433390,00
437770,00
-

424760,00 416300,00
429055,00 420510,00
-

408010,00
412135,00
-

399880,00
403925,00
-

7ª Rodada

8ª Rodada

9ª Rodada

10ª Rodada

479249,00
484090,00

469700,00
474450,00

460350,00
465003,00

451180,00
455740,00

3ª Rodada

4ª Rodada

519400,00 509050,00
524650,00 514200,00

5ª Rodada

6ª Rodada

498910,00
503950,00

488980,00
493920,00

17ª Rodada

18ª Rodada

391920,00
395880,00

384120,00
388000,00

Lance
Vencedor

Valor Estimado

Negociado

Aceito

Ocorrências

Habilitado

178740,00

535090,00

178740,00

SIM

De Acordo com o Estimado

HABILITADO

OCORRÊNCIAS DURANTE A SESSÃO
Durante a realização da sessão o Pregoeiro questionou as empresas participantes quanto aos valores que estavam sendo
ofertados durante a sessão de lances, sendo que as referidas empresas manifestaram-se confirmando que o valores que estavam
sendo negociados estão dentro dos valores de mercados e que as mesmas teriam condições de realizar todos os serviços objeto
da licitação pelos respectivos valores.
Após examinadas a aceitabilidade das propostas, quanto ao objeto e ao seu valor, e verificado o atendimento das exigências
fixadas no Edital, os licitantes foram declarados vencedores dos respectivos itens, atendendo as condições do Instrumento
convocatório, estando isenta de quaisquer vícios e incorreções. Foi então, concedida a palavra aos participantes do certame para
manifestação da intenção de recurso, sendo que os Licitantes declinaram do direito de recurso. Após, foi divulgado o resultado da
licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
10:15 horas do dia 11 de Março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e Equipe de Apoio.

__________________________________
Luiz Carlos Tavares Batista
PREGOEIRA(O) OFICIAL
____________________________
Vanessa Kemmerich
EQUIPE DE APOIO

____________________________
JONI KARLING DE ABREU
FUNERÁRIA UNIÃO DA FAMÍLIA LTDA

____________________________
SABRINA ADAM LOTTI
ADAM & CIA LTDA
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