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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

41/2021

Rua Pergentino Alberici, 152 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
01.612.698/0001-69 (49) 3351-0060

89862-000 - Entre Rios

56/2021

Data do Processo: 14/10/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA MODELO AREA TOTAL NOVA, PARA ACOPLAR EM COLHEDORA DE FORAGEM
NOGEIRA NEW PECUS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os participantes com suas propostas e documentação, devidamente credenciados, procedeu-se com a
abertura  das  documentação,  que  após  conferidas  e  estando  tudo  certo  e  com  renuncia  verbal  dos  presentes  quanto  a
recursos, decidiu-se, pela abertura também dos envelopes propostas e que após conferidos e estando tudo de acordo com
o  que  previa  o  edital  o  mesmos  foram  classificados,  não  tendo  mais  assuntos  a  tratar  se  encaminha  a  presente  a
apreciação da autoridade competente, para os atos finais.

Reuniram-se no dia 27/10/2021, as 08:28 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 92021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 56/2021 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:

Participante: IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Plataforma agrícola área total nova com capacidade de colher
mínimo de 2 linhas de milho, sorgo, cana, e assemelhados, para
ser acoplada em colhedora de forragens Nogueira new pecus,
devendo ser totalmente compatível com a mesma. Garantia
mínima de 90 dias contados da data de liberação de uso. -
Plataforma agrícola área total nova com capacidade de colher
mínimo de 2 linhas de milho, sorgo, cana, e assemelhados, para
ser acoplada em colhedora de forragens Nogueira new pecus,
devendo ser totalmente compatível com a mesma. Garantia
mínima de 90 dias contados da data de liberação de uso.

2,000 UND DATEC
PLACA

17.000,0000 34.000,00

34.000,00Total do Participante:
34.000,00Total Geral:
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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.

Entre Rios, 27/10/2021

PREGOEIRO

CARLOS ALEXANDRE LISE

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

IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

CACIANO ZANELLA


