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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Ibanor Guaragni Representante- ..........................................................Anderson José Paludo Representante- ..........................................................Silvano Koiwaske Representante- ..........................................................Valdemir Tussi Representante- .......................................................... Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. NELSON DA CONCEIÇÃO BUENO  Pregoeiro- .......................................................... Carina da Silva Mafalda  Equipe de Apoio- ..........................................................
.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às09:58 horas do dia 30   de  Junho   de   2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
Sobre a documentação dos licitantes: Na fase de julgamento da habilitação, abrimos o envelopes de documentos da empresa com proposta melhorclassificada, que aberto, conferido e rubricado os documentos pelos presentes, o Pregoeiro considerou habilitada, uma vez que atendeu o disposto noEdital, e por isso foi considerada a vencedora do certame.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado3648 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 1.660,0000Sim659689 S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS 1.550,0000Sim659690 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME 1.260,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1.260,0000D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME1 0,0000 1.660,0000DesistiuSULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.1 Desistiu 1.550,0000DesistiuS.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS 1 Desistiu                                O licitante D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA- ME pelo valor de R$ 1.260,0000 (um mil duzentos e sessenta reais).

ITEM  1 - Container de lixo 1000 l, com as seguintes características:  cor marrom, em politeno, com altadensidade (PEAD), aditivo antioxidante e anti- UV, com proteção contra as variações clímáticas, resistênciasàs interpéries e às soluções ácidas e alcalinas, aos fungos e bactérias; Com 04 rodas de borracha maciçagiratórias de 200mm de diâmetro; Tampa fixa e anti-acúmulo de água; Volteador para manuseio comempilhadeira (ou munhão para basculamento em caminhões); Dreno pra líquidos com coletor; Trava desegurança nas rodas (em pelo menos duas rodas).                                 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 30/06/2016, as 09:54:58, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 3762015 com o objetivo de Pregoeiro e Equipe de Apoio tratando do Edital de Pregão Presencial Nº71 destinado a O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa na aquisição de 20 (vinte) Containers de Lixo 1000 L para distribuição nos logradouros da cidade para implantação do sistema de coleta de lixo domiciliar..Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:659691 ANDERSON JOSE PALUDO - ME CNPJ: 24.390.846/0001-43659690 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME CNPJ: 05.299.150/0001-61659689 S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 11.066.434/0001-003648 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ: 72.098.312/0001-90657676 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP CNPJ: 09.110.229/0001-53

             


