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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Dezembro de 2017, às 09:19 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  201/2017, Licitação nº 94/2017 - 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:

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PÁ

CARREGADEIRA

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  117/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

PROPOSTAS DE ACORDO COM O EDITAL

Item

Participante:

Especificação

9028

-

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

1

PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, NOVA, com as

seguintes especificações: ano de fabricação mínimo 2017,

nacional com código Finame   , com motor da mesma

marca do fabricante. Equipada com motor  diesel,  turbo

alimentado, potência mínima   de 130 HP, horimetro

zerado, 6 cilindros, de acordo com as normas de emissão

Proconve MAR-1 (Tier III), direção hidráulica , bomba de

engrenagem com vazão  mínima de 140 lt/min. Sistema

automático de transmissão com no mínimo  quatro

velocidades a frente e três a ré. Freios de serviço a discos

em banho de óleo de ação nas quatro rodas, peso

operacional mínimo de 10.300 kg, ventilador de

arrefecimento hidráulico.  Cabine fechada com certificado

ROPS/FOPS, com ar condicionado, alavanca para controle

de trabalho, cabine do operador na parte  traseira da

articulação do equipamento.  Caçamba com capacidade

mínima  de 1,90m³ . Com nivelamento da caçamba

eletromagnético.  Equipada com dentes , com garantia

mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas de

operação. Pneus novos mínimo de  17,5 x 25 - 16 lonas,

L3. Alarme de ré, buzina. Assento anatômico regulável de

vinil, cinto de segurança. contrapeso  com gancho de

tração, diferenciais com bloqueio automático

antipatinagem. Capô do motor basculante. Com todos os

equipamentos que atendam aos preceitos regulamentares

dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à

iluminação, sinalização e segurança. Sistema de

monitoramento via satélite de fábrica com 03 (três) anos

gratuito.

UN 1,00  

0,0000

305.000,00    305.000,00   
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Item

Participante:

Especificação

9028

-

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

2

RETROESCAVADEIRA, NOVA,  com as seguintes

especificações: nacional, ano de fabricação mínimo  2017.

Tração 4x4 . Motor da mesma marca do fabricante do

equipamento.  Equipada com motor diesel de quatro

cilindros, turbo alimentado, potência mínima de   100 HP,

horímetro zerado, de acordo com as normas de emissão

Proconve MAR-1 (Tier III), chassis  inteiriço  peça única.

Cabine fechada com certificado ROPS/FOPS, com ar

condicionado de fábrica, caçamba frontal com dois cilindros

de fábrica com capacidade mínima de 1m³, com caçamba

em HD da concha traseira com mínimo 0,26m³, bomba

hidráulica de engrenagem  com vazão mínima  de 145

lt/min. Bloqueio/travamento de diferencial com acionamento

por botão localizado na alavanca ou joystick. Freios de

serviço a discos em banho de óleo de acionamento

hidráulico. Peso operacional mínimo de 7.200 kg.  Pneus

dianteiros novos de  12,5/80x18, mínimo  10 lonas, e pneus

traseiros novos 19,5x24, mínimo 12 lonas. Garantia mínima

de 12 (doze) meses sem limite de horas de operação.

Alarme de ré, buzina. Assento em tecido com apoio de

braço e suspensão mecânica, cinto de segurança.  Capô do

motor basculante. Com todos os equipamentos que

atendam aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais

de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação,

sinalização e segurança. Sistema de monitoramento via

satélite de fábrica com 03 (três) anos gratuito.

UN 1,00  

0,0000

215.000,00    215.000,00   

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

520.000,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9324

-

DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

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

3

RETROESCAVADEIRA, NOVA,  com as seguintes

especificações: nacional, ano de fabricação mínimo  2017.

Direção e tração nas quatro rodas de diâmetros iguais.

Motor da mesma marca do fabricante do equipamento.

Equipada com motor diesel de quatro cilindros,, turbo ,

potência mínima de   100 HP, horímetro zerado, de acordo

com as normas de emissão Proconve MAR-1 (Tier III)..

Cabine fechada com certificado ROPS/FOPS, com ar

condicionado de fábrica. Caçamba frontal com capacidade

mínima de 1,20 m³ bipartida em duas mandíbulas de

acionamento hidráulico para múltiplas aplicações. Freios a

disco banhados em óleo. Peso operacional mínimo de

7.850 kg.  Pneus novos de  17.5x25, mínimo  16 lonas.

Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas

de operação. Alarme de ré, buzina. Assento com apoio de

braço, cinto de segurança. Com todos os equipamentos

que atendam aos preceitos regulamentares dos órgãos

oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação,

sinalização e segurança. Sistema de monitoramento via

satélite de fábrica com 03 (três) anos gratuito.

UN 1,00  

0,0000

315.000,00    315.000,00   

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

315.000,00   

_________________________

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

835.000,00   
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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.

CATIANO ADRIANO SIMA

ALEX JUNIOR DA SILVA

IRINEU LUIS DOS SANTOS

CLAUDIA DANIELA WAGNER

Chiapetta,  4  de  Dezembro  de  2017

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

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

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

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

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

CELSO ANTONIO SCHAFFER - ................................................................. - Representante

ELAMIR SOUZA SILVEIRA - ................................................................. - Representante


