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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Novembro de 2018, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO         , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  06/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  46/2018, Licitação nº 34/2018 - PR, na modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL.

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:

Aquisição de um trator de pneus para o município de Braço do Trombudo/SC, conforme especificações do anexo I do Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  68/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Em seguida ao credenciamento da empresa, a Sra. Pregoeira Alair Franz Hein, deu inicio a sessão com a abertura dos

envelopes contendo as propostas, sendo as mesmas analisadas e rubricadas pelos membros da comissão e

representantes. Esteve presente no certame o Sr. Arlei Everaldo Larsen, representante do setor da agricultura. O

julgamento adotado foi MENOR PREÇO POR ITEM. Houve lances verbais. Ficando vencedora a empresa conforme

segue:

Item

Participante:

Especificação

9255

-

Ituara Ltda ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Trator de pneus, movido a diesel, motor movido a diesel,

com mínimo 03 cilindros e no mínimo 75 cv de potência,

tração 4x4, capacidade de levante de no mínimo 3.000 kg,

plataformado, com caixa de cambio sincronizada com no

mínimo 08 (oito) marchas a frente e 04 (quatro) a ré, direção

hidrostática, sistema elétrico de 12 volts e freio a disco em

banho de óleo de acionamento hidráulico.

UND 1,00  

LS TRACTOR

MODELO PL

0,0000

88.900,00    88.900,00   

Total do Participante -------->

88.900,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

88.900,00   

 COMISSÃO:

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.

 Alair Franz Hein

Jean Carlos Correa da Costa Sharf

Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz

Braço do Trombudo,  8  de  Novembro  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CIRO WALMOR SCHMITZ - ................................................................. - REP.PORTALMAQ COMERCIO IMPORTA

FABIO GERALDO SASSO - ................................................................. - REP. ITUARA LTDA ME


