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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 28 de Agosto de 2017, às 09:49 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  162/2017, Licitação nº 75/2017 - PR, 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:

Locação de Imóvel com a finalidade de abrigar veículos da frota municipal, que ofereça espaço fisico para depósito, escritório, banheiro

e que tenha capacidade de abrigar veículos de grande, médio e pequeno porte.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  93/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

.

Item

Participante:

Especificação

8022

-

JAIR SOUTO

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Locação de 01 (um) imóvel urbano, com espaço físico

construído e coberto de no mínimo 250m², acessível para

entrada de veículos de grande e médio porte ( caminhões,

tratores e outros similares), também com espaço físico

construído e coberto de no mínimo 80m², que de condições

de abrigar escritório, depósito e banheiro, em perfeitas

condições de uso.

Terreno de no mínimo 1.000m², pavimentado com pedras

irregulares e todo cercado, que de as perfeitas condições

de executar as rotinas de trabalho com os referidos

veículos.

UN 12,00  

0,0000

1.700,00    20.400,00   

Total do Participante -------->

20.400,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

20.400,00   

 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.

CATIANO A SIMA

ALEX JUNIOR DA SILVA

IRINEU LUIS DOS SANTOS

CLAUDIA DANIELA WAGNER

Chiapetta,  28  de  Agosto  de  2017

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


