
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  4/2018 - PR 4/201830/01/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Fevereiro de 2018, às 09:18 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  464, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  4/2018, Licitação nº 4/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de dois veículos zero quilometro, 4 portas, flex, cor branca, Motorização com no mínimo 101 cv, etc.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: OKItemParticipante: Especificação3615 - ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Veículos zero quilômetro, quatro portas, flex, cor branca,com as seguintes demais especificações:Ano modelo 2018/2018 ou superior; Freios "ABS"-freioscom sistema antitravamento e "EBD" - distribuiçãoeletrônica de frenagem; no mínimo 2 airbags (passageiro emotorista); Mínimo de 2 apoios de cabeça no bancotraseiro; Alerta sonoro e visual para não utilização do cintode segurança do motorista; Antena no teto;Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco domotorista com ajuste de altura; Banco traseiro com encostorebatível; Cintos de segurança dianteiros compré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura;Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica;Lavador e limpador do vidro traseiro; Luz de freio elevada(brake light); Motorização (cilindradas) mínima 1.598 cm³com no mínimo 101 cv de potência no combustívelgasolina; Pneus 185/65 R14 ou compatíveis; Porta-revistasnos encostos dos bancos dianteiros; Revestimentos dosbancos em tecido; Rodas de aço aro 14" com calotas ouqualidade superior (ligaleve/alumínio); freios dianteiro adisco ventilados; Tomada 12V; Transmissão manual de 5velocidades a frente e uma marcha a ré; tapetes deborracha para motorista e passageiros; protetor de carter;Travamento elétrico das portas; Vidros dianteiros elétricos;porta malas de no mínimo 285 litros; capacidade de até 05passageiros. Garantia mínima de 03 anos após entrega doveículo com assistência técnica especializada num raiomáximo de 150 km da sede do Município de Brejetuba.

UNID 2,00  VWGOLTRENDLINE0,0000 48.700,00    97.400,00   

Total do Participante --------> 97.400,00   _________________________Total Geral ----------------------> 97.400,00   



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  4/2018 - PR 4/201830/01/2018Folha:  2/2

 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.SIOLEKJairo CunhaAdriana Pires de Arruda
Brejetuba,  16  de  Fevereiro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:MERCIELY CAMILO - ................................................................. -


