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Ao(s) 20 de Março de 2019, às 16:02 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2624/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  18/2019, Licitação nº 11/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de 01 (um) trator agrícola, batedeira de cereal, montada sobre chassis e 01 (um) eixo pulverizador agrícola.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: as propostas foram aceitas em seguida foi dado início a etapa de lances.ItemParticipante: Especificação24416 - ITUARA LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Trator agrícola de pneus, novo , 0km, tração nas 4 (quatro)rodas, gabinado com ar-condicionado, motor com85(oitenta e cinco) cavalos, 4 cilindros aspirados (aspiraçãonatural) e/ou turbinado, transmissão 12x4, com tomada deforça independente, direção hidrostática, hidráulico, comcapacidade mínima de 3.100 kgf, pneus dianteiros12.4x4R1 e traseiro 18.4x30R1, controle remoto, freios embanho de óleo, pesos dianteiros e traseiros, pistão auxiliarde no mínimo 3.100, com garantia de fábrica, de no mínimo01 (um) ano, e EPCC (Estrutura de Proteção ContraCapotamento), luzes de freio, pisca alerta e direcional,lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros e luzde ré, sincronizados com a ré, buzina, espelhosretrovisores. O prazo de entrega é de no máximo 30 dias dadata da requisição. Serviços de Assistência técnica nãosuperior à 100km do Município, por questão de economia,eficiência e celeridade em caso de futuras manutenções enão prejuízo da garantia. Comprovação de aptidão atravésde atestado de capacidade técnica. Apresentação de foldercom as características do equipamento.

UN 1,00  LStractor 0,0000 115.000,00    115.000,00   

Total do Participante --------> 115.000,00   _________________________ItemParticipante: Especificação24418 - PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 Batedeira de cereais nova, montada sobre chassis, 01 eixo,no mínimo: pneus novos, acionada por tomada de força detrator (540 rpm), produção a base de 60kg de milho 50 a 80sacas/hora e feijão 15 a 35 sacas/hora. Garantia de 01 anocontra defeitos de fabricação.Apresentação de folder com as características doequipamento. UN 1,00  Triton 0,0000 8.840,00    8.840,00   
Total do Participante --------> 8.840,00   _________________________ItemParticipante: Especificação24419 - DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Pulverizador Agrícola com no mínimo: Tanque 600 litros,barras hidráulicas de 14 metros com bicos antigotejo,bomba JP75 e agitador hidráulico, lava frascos na tampa dotanque, um jogo de bicos leque e um cone comabastecedor. Apresentação de folder com as característicasdo equipamento. UN 1,00  maqtron 0,0000 17.390,00    17.390,00   
Total do Participante --------> 17.390,00   _________________________Total Geral ----------------------> 141.230,00   
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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.Silvia Regina Gomes do AmaralSonia Aparecida RodriguesSimone Kaiser de SouzaMaria Sirlene EspíndolaFagner Pierre Lopes
Otacílio Costa,  20  de  Março  de  2019 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Janor Angelino Lunardi - ................................................................. - RepresentanteFabio Geraldo Sasso - ................................................................. - RepresentanteLeandro dos Santos - ................................................................. - RepresentanteCiro Walmor Schmitz - ................................................................. - RepresentanteCelso Inacio Ludwig - ................................................................. - Representante


