
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52

89898-000 - Tunápolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  60/2016 - PR

78/2016

17/05/2016

Folha:  1/2

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 31 de Maio de 2016, às 14:30 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  78/2016, Licitação nº 60/2016 - 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 Móveis sob medida com execução e Montagem, Materiais e Equipamentos
destinados para o Grupamento da Polícia Militar/ Convenio Rádio Patrulha de acordo com os quantitativos prazos e condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  66/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constataram que as propostas foram elaboradas de
acordo com os anexos do edital, bem como atendiam na integra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão
de Licitação informa e mantém como classificadas a empresas abaixo relacionadas.   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

8279 - LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP

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

4 Sofá de 03 lugares revestido com Poliuretano na cor preta,
medindo no mínimo 2 metros de largura. O assento deve
ter nomínimo 80 centímetros de profundidade e ser
totalmente plano.

UN 1,00  COUCH 0,0000 800,00    800,00   

7 Lavadora de alta pressão (220V) com no mínimo 1700
libras de pressão (psi), contendo aplicador de detergente,
pistola, tubeira e mangueira com no mínimo 05 metros de
comprimento.

UN 1,00  ELETROLUX 0,0000 810,00    810,00   

8 Fogão à Gás de embutir, 02 bocas, mesa de vidro UN 1,00  CHAMALUX 0,0000 260,00    260,00   

Total do Participante --------> 1.870,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

9227 - Jackson Neimar Pedrassani ME

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

1 Roupeiro em chapa de aço leve (0,45mm) com 6 portas
que permitam ventilação e que possuam tranca. Tamanho:
1,90m de altura, 0,925m de largura e 0,42m de
profundidade

UN 1,00  W3 0,0000 470,00    470,00   

5 Cozinha planejada em MDF 18 mm, com fundo 6mm, 4
gavetas de 70 cm de largura com corrediça telescópica,
portas com dobradiça de amortecedor, pontaletes acima
das portas do corpo inferior em madeira revestida em fita
da cor do móvel, corpo da parte inferior com prateleira,
tampo em mármore verde escuro, cuba de inox com 17cm
de profundidade, portas aéreas com pistão de 60N, apoio
para micro-ondas em MDF 36mm, puxador perfil de
alumínio com ponteira em "Z", pé de 10cm de altura em
madeira revestida em mármore verde escuro. Cor:
amadeirado, inclusive a parte interna. Medidas conforme
projeto em anexo.

UN 1,00  JP MOVEIS 0,0000 2.500,00    2.500,00   

6 Mesa em L em MDF 18mm, com tampo engrossado em
54mm; laterais duplas somando 36mm; dois apoios para
CPU com rodizio; mesa elevada para apoio de monitores
engrossado em 36mm; fundo para fechamento da mesa até
o chão em MDF 18mm; Módulo de gaveteiro em MDF
18mm com rodízios de silicone; fundos de 6mm; possuindo
4 gavetas com corrediça telescópica e puxador perfil
alumínio com ponteira em "Z". Cores: preto e madeirado
inclusive parte interna. Medidas conforme projeto em
anexo

UN 1,00  JP MOVEIS 0,0000 2.000,00    2.000,00   

Total do Participante --------> 4.970,00   
_________________________
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Item

Participante:

Especificação

9675 - ZILMAR LAZAROTTO 45105618904

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

2 Binóculo com alcance de 20X e lente objetiva de 50mm;
lente anti-reflexo; corpo emborrachado e com estojo para
transporte.

UN 1,00  CSR 0,0000 488,00    488,00   

3 Binóculo de visão noturna com visor duplo ajustável, função
gravação; Alcance de até 15 metros no escuro total.

UN 1,00  SPYNET 0,0000 970,00    970,00   

Total do Participante --------> 1.458,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 8.298,00   

 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

IVETE ORTH

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN

Juliana Scheren

Paulo Groth

Tunápolis,  31  de  Maio  de  2016

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

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

 - ........................................ - COORDENADORA SANEAMENTO BÁSICO

 - ........................................ - Agente Administrativo

 - ........................................ - Mecânico

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

MAIRA FERNANDA AREND PETER - ................................................................. - Representante

ZILMAR LAZAROTTO - ................................................................. - Representante

MARILEI SCHENBERGER - ................................................................. - Representante


