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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Abril de 2016, às 08:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1743/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  65/2016, Licitação nº 50/2016 - 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 de baterias 150ah e jogo de cabo bateria destinados para os ônibus do Transporte
Escolar da Rede Municipal de Ensino 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.  56/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constatou 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 realizado pelo secretário da educação.  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

8554 - AUTO MECANICA BERLIN LTDA ME

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

1 Bateria 150 Amp UN 4,00  VIEL 0,0000 644,00    2.576,00   
2 Jogo de Cabo bateria para chupeta 400 ah com 2,5m JOG 1,00  CWB 0,0000 94,10    94,10   

Total do Participante --------> 2.670,10   
_________________________

Total Geral ----------------------> 2.670,10   

 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

IVETE ORTH

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN
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Paulo Groth

Tunápolis,  27  de  Abril  de  2016
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