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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Junho de 2016, às 10:15 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  82/2016, Licitação nº 64/2016 - 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 contração de empresa que ofereçam o menor custo para prestação de serviço de limpeza de
fossas residenciais e em locais públicos, conforme Lei autorizativa n. 1215/2015 de 18 de março de 2016 e especificações constantes
no Anexo I, parte integrante do presente edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  70/2016    (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 pela Secretaria Municipal da Administração.  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

9723 - RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME

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

1 Serviços de   esvaziamento,   coleta,   transporte   e
destinação  final  de  dejetos  provenientes  de  limpeza de
fossa,  por  meio  de  caminhões  em  bom  estado  de
conservação,  não  inferior  a  2009,  com  capacidade
mínima  de  armazenamento  de no minino  7.000  (sete
mil  litros) equipado com bomba de sucção e mangote de
no mímino 40    metros,    com    condutor    e
fornecimento    de combustível, para atendimento em
diversos logradouros do município de Tunápolis para
descarte com destinação correta de acordo com as normas
ambientais.

M3 100,00  0,0000 120,00    12.000,00   

Total do Participante --------> 12.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 12.000,00   
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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

IVETE ORTH

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN

Juliana Scheren

Paulo Groth

Tunápolis,  6  de  Junho  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:

RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ................................................................. - Representante


