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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Junho de 2014, às 10:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1580/2013, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  80/2014, Licitação nº 52/2014 - 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:

A presente licitação tem por objeto a aquisição 1(UM) ROLO Compactador de Solos Vibratório, novo, ano 2014, motor a diesel com
potência mínima de 110 hp, de acordo com o convenio 2014TR000715 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.  71/2014    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica  constataram  que a  proposta foi  elaborada de acordo
com os anexos do edital, bem como atendiam na integra no que de refere a descrição do objeto, uma vez que a
descrição dos itens e o preço máximo neles estipulados foram fundamentados pela equipe técnica da Prefeitura.   A
Comissão declara encerrados os trabalhos e, para constar, eu Sheila Bieger Pregoeira e  membro  Comissão
Julgadora de Licitação, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos demais  membros da Comissão e pelo Licitante
presente na sessão e posteriormente encaminhada para o chefe do poder executivo para homologação, se assim for.

Item

Participante:

Especificação

9216 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

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

1 Compactador de Solos Vibratório, novo ano 2014, motor a
diesel com potência mínima de 110 hp. Tambor liso com
largura mínima de 2.100 mm, com o mínimo de duas
amplitudes: em alta amplitude mínimo de 1,60 mm e em
baixa amplitude mínimo de 0,70 mm. Tração no tambor e
nas rodas com capacidade de subir rampas de no mínimo
de 60%. Frequência de vibração em alta amplitude mínima
de 30 hz. Força centrífuga em alta amplitude mínima de
230 kN.
Equipado com alarme de ré e faróis de trabalho, equipado
com cabine fechada com ar condicionado. Peso
operacional mínimo de 10.500 kg.
Todas as especificações devem ser comprovadas através
de prospecto técnico original da fabricante.

UN 1,00  MULLER 0,0000 280.000,00    280.000,00   

Total do Participante --------> 280.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 280.000,00   
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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.

 SHEILA INÊS BIEGER

VIANEI LUÍS HAMMERSCHMITT

VANDERLEI STOFFEL

NEIDE MARIA SCHERER BAMBERG

PATRÍCIA RAQUEL MEOTTI

Tunápolis,  6  de  Junho  de  2014

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

 - ........................................ - SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

 - ........................................ - FISCAL SANITÁRIO

 - ........................................ - AGENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - DIRETORA DE DEPARTAMENTO

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

OSMAR A. MAZZUTTI - ................................................................. - CREDENCIADO

DANTE POTT - ................................................................. - CREDENCIADO


