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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 3 de Junho de 2015, às 13:29 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1691/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  73/2015, Licitação nº 56/2015 - 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:

O Objeto do presente pregão consiste na Aquisição e Plantio de Leivas de Grama para o CEI- Centro de Educação Infantil, conforme
quantitativos prazos e condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  67/2015    (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 atendia na integra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão de
Licitação informa e mantém como classificada a empresa abaixo relacionada, uma vez que a descrição dos itens bem
como o preço máximo estabelecido foi realizada pelo secretário da educação cultura e esportes.  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

9482 - ROQUE MARX ME

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

1 Plantio de Leivas de Grama espécie ' São Carlos" MT2 700,00  0,0000 8,35    5.845,00   

Total do Participante --------> 5.845,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 5.845,00   

 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.
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Tunápolis,  3  de  Junho  de  2015
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