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Ao(s) 24 de Agosto de 2017, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1866/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  169/2017, Licitação nº 108/2017 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

O Objeto do presente pregão consiste na aquisição REAGENTE DE CLORO e  SOLUÇÃO PH, material utilizado para realizar análisesna água pela equipe técnica do setor do SAMAE  deste  Município de Tunápolis, conforme quantitativos prazos e condiçõesestabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  123/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Após a abertura dos envelopes n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade dos objetos,prazos e condições de fornecimento e demais documentos exigidos pelo Edital, onde se constatou que a EmpresaProponente apresentou  a proposta de preços de acordo com as exigências do Edital 169/2017, Pregão Presencial108/2017, e demais declarações exigidas, sendo declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances,como não houve nenhum representante,  a  Pregoira aceitou os preços propostos pelo participante, uma vez que omáximo foi  estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade.ItemParticipante: Especificação8558 - WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Reagente cloro para  analise de água .Frasco contendo 23ml Un 60,00  0,0000 10,50    630,00   2 Solução aquosa de vermelho fenol a 0,02% para analise dePH na água . Frasco contendo 23 ml Un 60,00  0,0000 10,50    630,00   Total do Participante --------> 1.260,00   _________________________Total Geral ----------------------> 1.260,00   
 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. SHEILA INÊS BIEGEREGON INÁCIO BIEGERJACKSON SCHERERELÓI WINKPAULO GROTH
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