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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Março de 2019, às 09:44 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  49/2019, Licitação nº 15/2019 - 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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  21/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

PROPOSTA DE ACORDO COM EDITAL

Item

Participante:

Especificação

9736

-

BERTOLETTI METALMECANICA LTDA

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

1

Carroceria aberta, plataforma tipo Prancha, nova, sob

chassi para transporte de máquinas instalada em veículo

Ford cargo 2226, com medida mínima de 8,00 metros de

comprimento total e 2,80 metros de largura útil total,

longarinas em chapa 9,50mm, viga "U" de 250mm de

lateral (alma) e 80mm de aba; mãos francesas em chapa

6.35 de espessura, soldadas nas laterais das longarinas,

com solda mig. com intervalos de 350mm; travessas

internas das longarinas em chapa 6.35 de espessura,

encaixadas nas longarinas com distância de 350mm;

laterais da carroceria em viga "U", em chapa 6.35 de

espessura com lateral (alma) de 170mm e 40mm de aba;

quatro pontos de amarração em cada lado; assoalho com

madeira de lei com espessura mínima de 40mm, com dois

encaixes no assoalho para os pneus da máquina;

inclinação traseira com 1,20 metros de comprimento,

fechada em chapa 4.75 de espessura, com travessas para

tração da máquina; rampa traseira de acesso com 800mm

de largura e 2,40 metros de comprimento, com

acionamento hidráulico;  duas patolas móveis para auxílio

na traseira para carregamento; placa traseira de excesso

lateral; frontal da prancha fechada na altura de 60cm, com

estrutura em viga "U", na altura da cabine; plataforma  para

capacidade técnica de no mínimo 17 toneladas de carga;

sistema elétrico e acionamento hidráulico do equipamento

(prancha) instalado; faixas refletivas laterais, instalação

elétrica e sinaleiras laterais conforme CONTRAN;

para-lamas e apara-barros; proteção lateral para

motoqueiro homologado; para-choque traseiro homologado

conforme normas CONTRAN; adequação da traseira do

chassis do caminhão para instalação da prancha e pintura

total do chassis e rodas na cor solicitada.

UN 1,00  

BERTOLETTI

METAL

0,0000

34.000,00    34.000,00   

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

34.000,00   

_________________________

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

34.000,00   
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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,  27  de  Março  de  2019

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

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

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

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

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

ROBERTO BERTOLETTI - ................................................................. - Representante


