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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Outubro de 2019, 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  43/2019, Licitação nº 34/2019 - 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:

Registro de preços para contratação de empresa para a locação de britador móvel.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  60/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

A Pregoeira deu inicio a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o acolhimrento das

propostas recebidas e abrindo a fase de lances. O julgamento adotado foi MENOR PREÇO POR ITEM. Ficando

vencedora a empresa conforme segue:

Item

Participante:

Especificação

9166

-

BREITAL LTDA

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

1

Locação de Britador de mandíbulas móvel sobre plataforma

por acionamento elétrico, com especificação 600mm x

400mm, com fechamento de no min 1" e abertura de 5", com

capacidade produtiva mínima de 40m³/H, com classificação

de 2 tamanhos de materiais em 2 correias transportadoras,

com data de fabricação não inferior a 2013, com gerador de

energia com tensão 380v de no mínimo 80 kva movido a

diesel, com operador por conta da contratada e combustível

por conta da contratante.

MES 6,00  

Breital

0,0000

35.000,00    210.000,00   

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

210.000,00   

_________________________

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

210.000,00   

 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,  16  de  Outubro  de  2019

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

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

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

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

MAICON LUIZ - ................................................................. - REP.BREITAL LTDA ME


