
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO


AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI  1225


FONE 54-3546-1001


Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 10:30,  do dia Em 07 de Agosto de 2015, 

na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram  presentes 

os  senhores  integrantes da  Comissão.  Foi aberta  a  reunião, informando 

inicialmente aos  presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas 

as propostas habilitadas para o fornecimento do(s)  item(s) descritos na licitação de 

Convite número 0029/15.

               Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze nas 

dependênicas da secretaria de administração reuniu-se a comissão de licitações para o 

recebimento de documentação de habilitação mais propostas para o presente processo 

após a abertura da documentação de habilitação ficou constatado que a empresa 

MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA ME, não paresntou negativas de tributos federais, FGTS e 

Municipal, ficando consignado que a mesma deverá apresentar dentro do prazo de 5 

(cinco) dias uteis, por se tratar de Micro Empresa, após esse ato foi passado para a 

abertura dos envelopes de propstas, que serão abertos e lançados os valores para 

apuração do vencedor, encerrada essa etapa, foi extraído o relatório para 

encaminhamento a autoridade competente para a homologação e adjudicação do presente 

processo dentro dos prazos estipulados para a apresentação de documentação e possível 

desclassificação de participantes, encerrada a presente ata que vai assinada por 

todos.

               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 UN
 GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, COM CONTROLE 

REMOTO COM 16 (DEZESSEIS) DISCOS (Recortados) 

COM ESPAÇAMENTO DE 270mm ENTRE DISCOS, 

COMPSTA DE MANCAL PARA ARMAZENAMENTO DE GRAXA 

DE 28" X7,50mm.

E DEMAIS ASSESSORIOS NECESSARIOS.


KE SOJA COM. DE INS. E MAQ. AGRIC. LTDA
 23.700,00


MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA ME
 25.000,00


WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA
 23.995,00


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.

               Nada  mais havendo a  tratar,  foi determinada  a  abertura de prazo

recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual  foi assinada a  presente ata

juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 07 de Agosto de 2015


Comissão:


ELSOM JOSE PELIN
 :___________________________


GUILHERME PIRES DA SILVA
 :___________________________


ANACLETO MARCOTTO
 :___________________________
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