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24/2022

Rua Pergentino Alberici, 152 - Centro

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

89862-000 - Entre Rios

26/2022

Data do Processo: 21/02/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÕES DE UMA PLATAFORMA DE TRANSPORTE SEMI-NOVA OU NOVA, INSTALADA EM CAMINHÃO
TRUK DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NO “ANEXO I” DESTE EDITAL

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo  recebido  os  participantes  com  suas  propostas  e  documentação,  devidamente  credenciados  as
empresas: PAULO  CESAR  GONCALVES  DE  AZEVEDO,  procedeu-se  com  a  abertura  do  envelope  de  propostas  quais
após lançadas e conferidas se constatou que estavam de acordo com solicitado no edital, tendo partido para negociação e
lances verbais que após finalizado, se procedeu com abertura documentos da (s) proponente(s) melhor classificada (s), e
analisados constatou que tudo estava de acordo com edital, estando mais esta etapa concluída, o Pregoeiro perguntou aos
presentes quanto ao interesse de recurso e os mesmos desistem, não tendo mais nada a tratar encera-se a presente.

Reuniram-se no dia 08/03/2022, as 10:12 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 26/2022 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: PAULO CESAR GONCALVES DE AZEVEDO

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Plataforma para transporte de maquinas pesadas - Plataforma
para transporte de maquinas pesadas, Nova ou seminova (esta
última deverá estar toda reformada e com pintura nova), medindo
8,20 metros de comprimento e 2,80metros de largura, com chapa
de assoalho de 4mm de espessura com desenho pé de galinha,
02 rampa com 0,82 metros de largura cada com 2,30 metros de
comprimento cada, chapa lateral com apoio 20cm de altura com
3cm de aba, 02 sapatas de apoio traseiro, 02 pistão hidráulico
comando simples, para-choques traseiro duplo, sendo pintura na
cor branca e com madeiras parafusadas no assoalho conforme
pedido o IMETRO, Vasão da bomba 40 litros/minuto, pistão de
70 cm de comprimento, 100mm de espessura e 45mm de Haste.
Incluso serviços de instalação e montagem, com alongamento e
rebaixamento de chassi, cardam, soldas, mangueiras e demais,
serviços necessários, proteção lateral para eventuais acidentes,
para-choque e demais serviços necessários para aprovação no
IMETRO, bem como toda documentação necessária, estão
inclusos todos os itens/materiais/serviços necessários ao pleno
funcionamento da plataforma. O Município só se responsabiliza
por itens originais do veículo.

1,000 UND HBH 2000 90.000,0000 90.000,00

90.000,00Total do Participante:
90.000,00Total 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, 08/03/2022

PREGOEIRO

CARLOS ALEXANDRE LISE

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

PAULO CESAR GONCALVES DE AZEVEDO

PAULO CESAR GONCALVES DE AZEVEDO


