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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Dezembro de 2015, 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  1691/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  146/2015, Licitação nº 7/2015 - IL, na modalidade de
Inexigibilidade de Licitação.

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 Inexigibilidade de licitação tem por objeto a aquisição óleo lubrificante exercício financeiro 2016 para as seguintes máquinas:
Motoniveladora 120 k e Retroescavadeira 416 Catterpillar lotadas na Secretaria Municipal dos Transportes e Obras.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: As máquinas necessitam de cuidados especiais para cumprirem adequadamente as suas funções. Portanto faze-se
necessário a aquisição deste óleo para manutenção preventiva, pois o mesmo possui ingredientes específicos para as
diversas funções das máquinas fatores estes que, são determinantes no melhor rendimento das máquinas, a empresa
contratada é autorizada pelo fabricante dos equipamentos para fornecer esse óleo, não existindo outra empresa que
faça o mesmo em nosso estado, a empresa detém a carta de exclusividade, até a presente data é a única autorizada
habilitada, considerando ainda, que estas máquinas são muito necessárias para atender a necessidade do Município

  na continuidade na prestação dos serviços do DMER.  Tunápolis - SC, 17 de dezembro de 2015.  
   ________________________  Adriano Gassen  Secretário Municipal do DMER

Item

Participante:

Especificação

9217 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A

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

1 Óleo lubrificante hidráulico 309-6942 Balde com 20 litros Bal 12,00  0,0000 315,98    3.791,76   
3 Óleo transmissão trans.força 7x 78 55. Balde com 20 litros Bal 8,00  0,0000 360,71    2.885,68   

Total do Participante --------> 6.677,44   
_________________________

Total Geral ----------------------> 6.677,44   

 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.

 IVETE ORTH

SHEILA INÊS BIEGER

MARCOS VINICIUS REDEL

PAULO GROTH

DEISI FLACH

Tunápolis,  17  de  Dezembro  de  2015

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE

 - ........................................ - FISCAL DE TRIBUTOS

 - ........................................ - MECÂNICO

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


