ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Ata de reunião realizada as 09:00 horas do dia 24 de Julho de 2017., na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder
Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da
Comissão.

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da
mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento
do(s) item(s) descritos na licitação de Pregão Presencial número 48/2017.
Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos
de apuração.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade
Material/Serviço
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
1,0000 UN
Veículo zero Km
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017 com potencia
mínima de 115 CVS,no mínimo 16 V. 04 cilindradas, 04
portas, com ar condicionado, direção hidráulica, cinto de
segurança laterais retráteis de 3 pontos, entrada USB com
rádio original AM e FM e viva voz para celular, vidros e
travas elétricas, nas 4 portas com películas nos vidros
laterais e traseiro, airbag e freios abs,faróis de
neblina, proteção de motor,rodas de liga leve, pneus no
mínimo R15 e todos os itens exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito. O veículo deverá ser entregue com
adesivo padrão da prefeitura, com no mínimo 03 anos de
garantia com toda a documentação e emplacado no
município de Carlos Gomes RS
Valor de Referência: 58.000,0000
Cordial Distribuidora de Automóveis Ltda
57.900,0000
2

1,0000 UN

Veículo leve zero Km
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017 com potencia
mínima de 109 CVS, no mínimo 04 cilindradas, 04 portas,
com ar condicionado, direção hidráulica progressiva,
cinto de segurança laterais retráteis de 3 pontos,
entrada USB com rádio original AM e FM, vidros e travas
elétricas, com películas nos vidros laterais e traseiro,
airbag e freios abs, proteção de motor,computador de
bordo, chave canivete com telecomando para abertura das
portas, vidros e porta-malas, rodas de liga leve, pneus
com no mínimo 175/65R14 e todos os itens exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito. O veículo deverá ser
entregue com adesivo padrão da prefeitura, com no mínimo
03 anos de garantia com toda a documentação e emplacado
no município de Carlos Gomes RS.
Valor de Referência: 57.000,0000
Cordial Distribuidora de Automóveis Ltda
56.900,0000

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal
e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata,

juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme
foi assinada pelos presentes.
Em 24 de Julho de 2017.
Comissão:
_________________________
Antonio Carlos Bielski
Fiscal Ambiental
_________________________
Monalisa Cristina Stempkowski Prilla
Encarregada Almoxarifado
_________________________
Samila Conte Mezalira
Nutricionista

