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Edital de Pregão Presencial Nº 18

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 33/2013

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

VALDEMIR DE MELLO Pregoeiro- ..........................................................

EDUARDO JOÃO TREVISAN PREGOEIRO SUBSTITUTO- ..........................................................

LEANDRO LUIZ MOCELLIN EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

DENISE PEDOTT BRANDALIZE EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

VALMIR RODRIGUES EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado
o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 13:57 horas do
dia 3   de  Outubro   de   2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: Após a análise da documentação, nada de irregular foi constatado, pois segue conforme solicitação do Edital.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

187 PAVIMAQUINAS  COM. DE  PECAS  E SERV. LTDA 230.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

229.700,0000PAVIMAQUINAS  COM. DE  PECAS  E SERV. LTDA1 0,0000

                                O licitante PAVIMAQUINAS  COM. DE  PECAS  E SERV. LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua 
proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor PAVIMAQUINAS  COM. DE  PECAS  E SERV. LTDA pelo valor de R$ 
229.700,0000 (duzentos e vinte e nove mil e setecentos reais).

ITEM  1 - Escavadeira Hidráulica, nova, com lamina frontal, cabine fechada, com ar condicionado, equipada
com motor diesel, mínimo quatro cilindros, com alimentação através de bomba injetora, potência mínima do
motor de 70HP, peso operacional mínimo de 7.700 kg e caçamba com capacidade mínima de 0,30m³.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com
suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 3/10/2013, as 13:47:41, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, 
designados pelo(a) Decreto 0082/2013 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

 tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 18 destinado a Aquisição de Escadeira Hidráulica, nova, com lamina frontal, cabine fechada, com ar 
condicionado, equipada com motor diesel, mínimo quatro cilindros, com alimentação através de bomba injetora, potência mínima do motor de 70HP, 
peso operacional mínimo de 7.700 kg e caçamba com capacidade mínima de 0,30m³..

187 PAVIMAQUINAS  COM. DE  PECAS  E SERV. LTDA CNPJ: 85.199.578/0001-71


