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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 o

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 007/2020, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 102/2020, Licitação

nº. 54/2020 - PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Aquisição de uma colhedora de forragens para o município de Braço do Trombudo/SC, conforme especificações do anexo I do Edital

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  1/2020    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

NILO MEURER - EPP (9557), ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA (10088).                                       .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda

a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

-

A comissão analisou a documentação da  empresa vencedora da fase de lances sendo que toda documentação estava de

acordo com as exigências do edital, na qual foram aceitos e rubricados pela comissão e representantes. Nenhuma empresa

manifestou desejo me interpor recurso, bem como renunciaram conforme segue:

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

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


