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Diego Alves Dellazana
Pregoeiro(a)

Carlos Augusto Brum de Souza
Autoridade Competente (Ordenador)

Michelle Ramos Martins
Apoio

Ewerton Boer da Costa
Apoio

Apomedil S. A. Veiculos - 91.157.859/0001-64
Fornecedor

Felice Automoveis Ltda - 91.525.790/0001-84
Fornecedor

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Administração
Departamento de Compras

 
Pregão Presencial nº 34/2019

Às 08:20 do dia 21/08/2019, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é É objeto da presente licitação a aquisição
de um veículo automotivo novo, zero quilômetro, tipo VAN Adaptada, ano de fabricação e modelo 2019 ou superior, com teto elevado, com capacidade
mínima total de nove passageiros, contando com um condutor e mais um posto para cadeirante, motor a diesel, com potência mínima de 127 CV, rodado
traseiro simples, direção hidráulica, tacógrafo, sistema de freios ABS, câmbio com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré, airbag motorista, sistema
sonoro de alerta de marcha ré acionada, porta lateral corrediça e portas traseiras, travas elétricas, ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras,
retrovisores elétricos, cintos de segurança dianteiros laterais retráteis, volante com regulagem de altura, vidros climatizados verdes, rádio AM/FM/CD/MP3
com antena e alto-falantes instalados, equipado com todas as ferramentas, acessórios e equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito.

Após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro(a) realizou o cadastramento das propostas, gerando o presente documento, onde são identificadas,
conforme segue:

Propostas Enviadas
0001 - Veículo automotivo novo, zero quilômetro, tipo VAN adaptada, conforme edital

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Apomedil S. A. Veiculos 91.157.859/0001-64 21/08/2019 - 08:35:36 Mercedez-Benz 207.200,00 Não
Felice Automoveis Ltda 91.525.790/0001-84 21/08/2019 - 08:38:06 Fiat Ducato 190.500,00 Não

As presentes propostas são as de fato ofertadas por cada participante, sem contestações.


