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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 14 de Dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros

da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  5395/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas

para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  312/2020, Licitação nº 124/2020 - 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:

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO, destinado para o Caminhão VM

330,placa MLY 3254, ano 2014, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte

integrante neste ato convocatório.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  280/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Após a abertura do envelope n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade dos objetos,

prazos e condições de fornecimento onde se constatou que a Empresa proponente apresentou a proposta de preços

de acordo com as exigências do Edital 312/2020 Pregão Presencial 124/2020, e demais declarações exigidas, sendo

declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances, não houve  negociação, a representante não

quis abaixar, alegando que o preço máximo já estava num preço de mercado, a pregoeira aceitou o preço uma vez

que o máximo foi estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade.

Item

Participante:

Especificação

6046

-

Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME       

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

1

EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO

UN 1,00  

DENSO

0,0000

1.059,00    1.059,00   

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

1.059,00   

_________________________

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

1.059,00   

 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 Bieger

BRUNO LENGERT

BLASIO DILL

ELÓI WINK

ELISANDRO BOTH

Tunápolis,  14  de  Dezembro  de  2020

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

 - ........................................ - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - Técnico em Informática

 - ........................................ - COORDENADOR DOS ESPORTES

 - ........................................ - MOTORISTA PASSAGEIROS

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

NEIVA GRIEBELER RAUBER - ................................................................. - Representante


