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Ata de Recebinento e aberturâ dos enveropes 0r - contendo a proposta de preÇos e02 - contendo a docunentaÇãa referente aa pregão presenciaf. Objetivo daLicitaÇáo: ÀquisiÇão dê Escavadêira Hid!áurica para pêtrurha Àgrícora ldêcanizada
l,ÍÀPÀ convênio d' 9L5332/202L plataforea +Brasir n" 523323 /2oát e contrapaltidado Munícipio de Estação,/RS. pREcÃO PRESENCIÀÍJ O|O/2O22. ÀS O9;OO horas do diaquatro de julho de dois mir e vinte e dois, na sal-a da comissão permanente delicitaÇões. reuniram-se o pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e orepresentantê da êmpresa interessada em participar do certame.
Participantes do Pregão:
EEpreEa: KUNZLER }4ÀOUINÀS LTDÀ
CNP,r: 08, 531. 546/0OOL-9O
Reprêaentante IêgaI: I,ÍÀRCOS ÀUREIIO DE MORÀES
cPE ; 802,868. 600-L5
Realizado o credenciamento da êmpresa, procedeu-se a abertura do enve.l-ope 01 -contendo as propostâs de prêÇos. A prêgoeira e Equipe dê Apoio, analisaram adescriÇão do itêm ofertado pela êmpresa, decidlnão per-a classificaçao daproposta. o representante da empresa participante declarou quê a proposta estáp]-enamente de acordo com o Edita1.
As seguinte propostas foran apresentadas:
ltEM: ]. - 1,OOOO UN - ESCAVADEIRA HIDRÁUTICA SOBRE ESTEIRÀS
KUNZIER MAQUINAS LTDA. . . R$ 827. OOO. OOOO

Sessão dê Lances:
rtem: 1 - tí0000 uN - EscAVADErna uronÁur,rcA soBRE ESTETRAS
KUNZLER MAQUINAS LTDA. . . R$ 810. OOO, OOOO
KUNZLER MAQUINAS LTDA... RS 8O5.OOO,OOOO
KUNZLER MAoUINAS ITDA... R§ BO2,OOO.0000 Valor Final
Procedeu-se a abêrtura do envê1ope 02 - contendo a documentaÇão da ricitantevencedora que foi analisada pêra pregoeira ê Equipe de epàio, tendo sidohabilitada. A empresa não manifestou intenÇão de entrar com recurso. razão pe]aqua]- é determinada a remessa do processo ao Sr. prefeito Municipal, com asugêstão de quê a licitaÇão seja homologada. Assinam a presente ata J pregoeira,
os integrantes da Equipe de Apoio e o representante da empresa acima referida,
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