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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 22 de Dezembro de 2020, às 08:57 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  102/2020, Licitação nº 54/2020 - 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 uma colhedora de forragens para o município de Braço do Trombudo/SC, conforme especificações do anexo I do Edital

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

Parecer da Comissão:

Durante a fase de credenciamento a empresa Pouso Tratores não apresentou declaração de enquadramento como

Microempreendedor Individual, Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte, portanto não sendo aceito seus

envelopes para participação do respectivo certame considerando que o mesmo destina-se exclusivamente para MEI,

ME e EPP. O Pregoeiro deu inicio a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o

acolhimento das propostas das duas empresas credenciadas e consultando a situação das mesmas junto ao TCU,

recebidos e abertos os respectivos envelopes das propostas os quais foram rubricados pelos participantes e comissão,

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

CESAR SCHMITZ ofertou a melhor proposta em R$ 45.980,00, tornando-se vencedora, conforme segue:

Item

Participante:

Especificação

10088

-

ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

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

1

Colhedora de forragem, semi hidráulica, com caixa de

transmissão acionada por Cardan Traseiro, tomada de força

do trator de pneus a 540 RPM, com rotor de 12 facas em

perfil C,12 Lançadores, capacidade de produção de

35T/H,24 tipos corte, Sistema de engate de Três pontos,

modo que não descarrega o peso total nos braços

hidráulicos do trator, equipada com rebolo afiador das facas,

com plataforma área total de 1 metro

UND 1,00  

JF Máq

Agricolas

0,0000

45.980,00    45.980,00   

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

45.980,00   

_________________________

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

45.980,00   

 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.

Clovis Samp

Jean Carlos Correa da Costa Sharf

Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz

Braço do Trombudo,  22  de  Dezembro  de  2020

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

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

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

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

Emury Pizzamiglio Cinadon - ................................................................. - NILO MEURER - EPP

Ciro Walmor Schmitz - ................................................................. - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA


