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Ao(s) 13 de Novembro de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  042, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  186/2013, Licitação nº 120/2013 - 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 julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES COMPLETAS E INSTALADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETRIA DE OBRASE TRANSPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO I DO EDITAL).
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  120/2013    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:ItemParticipante: Especificação9147 - CARROCERIAS LENOIR LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 CAÇAMBA BASCULANTE COMPLETA E INSTALADACAPACIDADE DA CAIXA DE CARGA  4M3, Chassis emaço estrutural, Caçamba sistema monobloco, executada emaço estrutural astm A36 de 3,75mm, sistema hidráulico com01 pistão no assoalho da caixa de carga, comandos deacionamento pneumáticos no interior da cabine, eforço entreas costelas no assoalho (caixa monobloco), assoalhoreforçado em chapa 3,75mm, duas tampas laterais, sendouma para cada lado da caçamba, espera de forminha para5m3, tratamento de superficie com jato de granalha de aço,fundo antiferrugem em todo o implemento, pinturaacabamento em p. u., parachoque reforçado homologadocfme inmetro, protetores laterais para ciclista/moto cfmeinmetro, porta traseira extradimensionada, faixas refletivas,caixa ferramentas, ganchos para lona, suporte de barrica esuporte para pá.
UN 3,00  LENOIR 0,0000 20.700,00    62.100,00   

2 CAÇAMBA BASCULANTE COMPLETA E INSTALADACAPACIDADE DA CAIXA DE CARGA  12M3, Chassis emaço estrutural LN 28, Caçamba sistema monobloco,executada em aço estrutural astm A36 de 4,25mm, CilindrohidráulicoHYVA com 01 pistão frontal de 04 estágios,comandos de acionamento pneumáticos no interior dacabine, reforço entre as costelas no assoalho (caixamonobloco), assoalho reforçado em chapa 4,25mm,tratamento de superficie com jato de granalha de aço, fundoantiferrugem em todo o implemento, pintura acabamento emp. u., parachoque reforçado homologado cfme inmetro,protetores laterais para ciclista/moto cfme inmetro, portatraseira extradimensionada para 12m3 com cobertura nobasculamento, faixas refletivas, caixa p/ ferramentas,ganchos para lona, trava de segurança na porta traseira,suporte de barrica e suporte para pá.
UN 1,00  LENOIR 0,0000 31.600,00    31.600,00   

Total do Participante --------> 93.700,00   _________________________Total Geral ----------------------> 93.700,00   
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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.EVERALDO DAROSALEX MAURÍCIO DEMARCHI TROMBELLIMAYRA LUIZA KRAUSS
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:LEANDRO LENOIR - ................................................................. - Representante


