ATA DE REUNIÃO
JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017

1. FINALIDADE: Análise e julgamento da Proposta Comercial e dos documentos de
habilitação, da empresa classificada, TRANSMIT SERVIÇOS LTDA. - EPP, em
atendimento ao Edital.
2. LOCAL DA SESSÃO: Sede da COMPAGAS, Rua Hasdrúbal Bellegard, nº 1.177.
3. DATA E HORÁRIO: 26 de junho de 2017, às 09h00min.
4. OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de preços visando à futura e eventual contratação
dos serviços de coleta e entrega rápida de pequenos volumes, através de motociclista
profissional (motoboy), nos termos dispostos no anexo L deste edital – “Memorial
Descritivo”.
5. ASSUNTOS TRATADOS
Reuniu-se esta Equipe de Apoio, composta por Gisela B. Soares, Cintia Regina Marinoni
e Viviane M. Hain, para a análise dos documentos conforme abaixo:
5.1 ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE TRANSMIT
Após análise dos documentos da licitante TRANSMIT, constatou-se que:
5.1.1 Houve atendimento integral ao item 14.3 do edital – carta proposta comercial e
planilha de preços unitários. Atendimento integral, inclusive, quanto à exequibilidade da
proposta, a qual ficou apenas 0,05% acima da 2ª colocada e 10,99% acima da 3ª
colocada. Considerando-se também que cada empresa possui uma realidade financeiraoperacional, sem que isso implique em risco de inadimplemento.
5.1.2 Houve atendimento às exigências referente à Habilitação Jurídica – item 1 do Anexo
E – Documentos para Habilitação;
5.1.3 Houve atendimento às exigências referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista –
item 2 do Anexo E – Documentos para Habilitação; *
5.1.4 Houve atendimento às exigências referente à Qualificação Técnica – item 3 do
Anexo E – Documentos para Habilitação;
5.1.5 Houve atendimento às exigências referente à Qualificação Econômico-financeira –
item 4 do Anexo E – Documentos para Habilitação; conforme exarado em Parecer
Contábil, efetuado pela representante da Gerência de Contabilidade, Lucinéia Aparecida
Cândido (fl.123); **
5.1.6 Houve atendimento à exigência referente à “declaração” com as informações
exigidas no modelo constante no anexo A, conforme item 12.17 “b” do edital.
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* no dia 20/06/2017 a empresa TRANSMIT encaminhou a certidão de débitos estaduais
vencida, e solicitou que a certidão regularizada fosse entregue no dia seguinte
(21/06/2017). A Pregoeira utilizando-se do item 15.4.2 do edital, concedeu o prazo
solicitado para a regularização da documentação, a qual foi entregue regularizada dentro
do prazo previsto.
** a empresa TRANSMIT solicitou que o balanço patrimonial fosse entregue no dia
21/06/2017, visto que estava sendo protocolado na Junta Comercial nesta data. A
Pregoeira concordou com o envio no dia 21/06/2017, conforme o item 12.17 do edital, o
qual solicita que os documentos sejam entregues no prazo de até 04 (quatro) horas, salvo
justificativas prévias aceitas pela COMPAGAS. O balanço patrimonial foi entregue no dia
21/06/2017, conforme acordado entre as partes.
6. RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Diante do exposto, a empresa licitante TRANSMIT SERVIÇOS LTDA. - EPP foi
HABILITADA e vencedora do certame.
Nada mais a ser consignado em Ata, foi encerrada a sessão.
Curitiba/PR, 26 de junho de 2017.
Comissão de Licitação:

Gisela Burkot Soares
Pregoeira

Cintia Regina Marinoni

Viviane M. Hain
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