
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2022

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-

se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e FERNANDO LUCIETTO designados

conforme Portaria n° 123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos

pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2022, DO TIPO MENOR PREÇO,

que tem por objeto a Contratação de empresa visando a Aquisição de Guindaste

Hidráulico, Cesto Aéreo e Paleteira, deste Município de Planalto, no Estado do

Paraná, conforme necessidade das secretarias solicitantes, conforme condições,

especificações, valores e quantidades, constante no Anexo 1, termo de referência e

nos termos do edital, tendo como valor máximo a importância de R$ 139.016,57

(cento e trinta e nove mil dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos). Abertos os

trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: GFB COMERCIO DE

veículos E TRANPOSTES LTDA, o Sr. Fábio Alberto Ferrarini. Dando

continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao

final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão

ao disposto na mesma. Na seqüência, foram abertos os envelopes contendo as

propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram

devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e

condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços

ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa

subsequente:

GFB COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-ME
LQte Item Prpduto/Servig Marca UnidadeQuantidade Preço Preço tõtáll
1 1 GUINDASTE

HIDRÁULICO
ARTICULADO:

- Momento de carga útil

HYVA UN 1,00 112.800,00112.800,00
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de 7.000 à 9.000 Kg/m;

- 02 (duas) lanças
hidráulicas e 01 (uma)
lança manual;

- Alcance horizontal

hidráulico 7,0m a 8,5m,
alcance máximo

horizontal 8,0m à
12,Om, alcance

hidráulico vertical

10,0m à 12,0m, alcance
máximo vertical lO.Om
à 14,Om;

- Ângulo de giro mínimo
360^

- Peso do Guindaste de

lOOOKg até 1200Kg;

Acionamento por
bomba hidráulica

acoplada na caixa do
veiculo, pressão de
rabalho de 240 à 260

Bar.

- Com 02 (duas)
oatolas/sapatas
dianteiras com

extensões de

acionamento hidráulico;

- 01 (uma) fatia extra
com ativação para
oroca, entregue
instalado e em

uncionamento em

caminhão % com sobre

quadro.

- O objeto destina-se a
execução de serviços
com broca perfuratriz,
cesto aéreo e paleteira.

Instalação; A
contratada será

responsável pela
retirada, transporte,
instalação e entrega do
veículo com o

equipamento em pleno
uncionamento,
incluindo toda a
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documentação,
entregue na Secretaria
de Serviços
Rodoviários.

Garantia Total do

guindaste minima de:
12 meses ou 1000

horas de uso, e de 36
meses ou 3000 horas

para componentes

estruturais, sendo

considerado o tempo ou
horas de uso, o que
ocorrer primeiro.

CESTO AEREO AUTO

NIVELADO NR12 DE

FIBRA:

- Cesto construído com

lança de aço e
caçamba em fibra de
vidro com bordas

reforçadas e pés de
apoio nos dois lados da
caçamba;

- Cesto com sistema

de nivelamento manual

por gravidade, de fácil
acopíagem a lança do
guindaste e com
sistema de travamento

mecânico;

- Cesto com isolamento

de 1kV:

- Capacidade do cesto
de fibra para 01 (uma)
pessoa;

- Sistema de

Nivelamento Eletrônico;

- 01 Caixa de

erramentas em Fibra;

- 01 Suporte de
Controle Remoto em

Fibra;

- Rack metálico para
ransporte do Cesto
SIR12;

- Laudo de Adequação

EC.

EQUIPTO

UN 1,00 16.500,00 16.500,00
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NR12;

- Garantia mínima de

12 meses.

PALETEIRA:

- Garfo porta pallet para
Guindaste Hidráulico

articulado, munck;

- Capacidade até
2500KG.

- Paleteira Ajustável
Largura / Altura;

- Altura Regulável de
1200 a 1800mm;

- Largura Regulável de
898 a 1102mm;

- Lança com IlOOmm
de comprimento;

- Olhai de Suspensão
para Diversos Moitâo;

- Sistema de Fixação
nas Lanças;

- Lâminas Material

Especial Aço ASTM
A36;

- Pega Mão para
Manuseio;

- Placa de Identificação
slR-18;

- Fabricado em Aço
ASTM A36;

- Pintado e

Galvanizado;

- Garfo Utilizado com

Guindaste Hidráulico

Articulado;

- Garantia mínima de

12 meses.

EC.

EQÜIPTO

UN 1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL 135.800,00
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Após rociadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-

se continuidade ao certame íicitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora; GFB COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA

- ME, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no

Edital para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de

Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e

licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o

estabelecido no Edital deste procedimento íicitatório e por conseqüência, a referida

empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento

íicitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado,

havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A

Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento

íicitatório, em favor da empresa: GFB COMÉRCIO DE VEÍCULOS E

TRANSPORTES LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição no GNPJ n°

14.939.198/0001-88, situada na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 521, Município

de Renascença-PR, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua

totalidade, conforme classificação acima, pertinente a Contratação de empresa

visando a Aquisição de Guindaste Hidráulico, Cesto Aéreo e Paleteira, deste

Município de Planalto, no Estado do Paraná, conforme necessidade das secretarias

solicitantes, conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante

no Anexo I, termo de referência e nos termos do edital, e proposta de preço da

licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo

será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais

atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão,

cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e

representante da empresa licitante.

CARLA SABRINAKECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

:Z AR Augusto

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23
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GFB COMERCIO DE

VEÍCULOS E

TRANSPORTES LTDA-

ME

Fábio Alberto Ferrariní
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