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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 7 de Julho de 2020, às 10:47 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO         , reuniram-se os membros

da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  007/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  31/2020, Licitação nº 22/2020 - 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 grupo gerador a ser instalado na Estação de Tratamento de Água do Município de Braço do Trombudo/SC

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

O Pregoeiro deu inicio a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento da

proposta das cinco empresas credenciadas, durante a fase de credenciamento, a empresa GERAFORTE GRUPOS

GERADORES LTDA não apresentou procuração com firma reconhecida exigência do item 3.2.1 do edital, para tanto

não possuindo participante credenciado. Recebidos e abertos os respectivos envelopes das propostas e catálogos

sendo que empresa GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA  apresentou  equipamento que não atenderam 02

requisitos da descrição do item exigido no edital, no que tange a tensão e consumo, para tanto é desclassificada por

tais motivos. A proposta da licitante PROTEC COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI apresentou duas

marcas para o alternador, por isso resta desclassificada. As propostas e catálogos foram rubricados pelos

participantes, o julgamento adotado foi MENOR PREÇO POR ITEM. Sendo que após a fase de lances a empresa

ELETRONEMA LTDA ofertou a melhor proposta no valor de R$64.389,00. Sendo declarada vencedora a empresa

ELETRONEMA LTDA. Nenhuma empresa manifestou desejo me interpor recurso, bem como renunciaram conforme

segue:

Item

Participante:

Especificação

10002

-

ELETRONEMA LTDA

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

1

Grupo Gerador estacionário Silenciado, na potência mínima

de 60 KVAs (regime de operação Stand-By), isolação

acústica a 1,5 metros de 85dB(A), painel digital, fator de

potência 0.8, Trifásico, na tensão 380/220 V, 60 Hz, motor a

diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros

em linha, governador mecânico de velocidade e alternador

trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLLESS, reconectável em

220/380 ou 440v, com AVR e partida elétrica 12 V.

Consumo aproximado de combustível: 13,0 L/h - tanque

acoplado na base com capacidade mínima de 190 litros.

Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar,

quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema

de preaquecimento e bandeja de contenção de líquidos na

base. Garantia mínima de 12 meses ou 1.000 horas de

operação.

Quadro de comando completo, Relê eletrônico de

supervisão e controle em aberto, 02 Contatores Tripolares.

Centro de Comando de Motores para motor de 2X10 1X5,

com inversor de freqüência.

Fornecimento de material e mão de obra para instalação

inclusive a base civil.

UND 1,00  

NEMA

ENERGY

0,0000

64.390,00    64.390,00   

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

64.390,00   

_________________________

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

64.390,00   
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 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.

Clovis Samp

Jean Carlos Correa da Costa Sharf

Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz

Braço do Trombudo,  7  de  Julho  de  2020

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

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

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

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

Devaldir Olimpio Dias Junior - ................................................................. - PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO 

Iago Marquardt Gutz Duarte - ................................................................. - KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO 

Ronaldo Barreto de Menezes - ................................................................. - KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA 

Ivan Jose Tenfen - ................................................................. - ELETRONEMA LTDA


