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ata da sessão de lances referente ao
PROCESSO N° 071/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018

registro de PREÇOS 026/2018

OBJETO- Aquisição de Utensílios domésticos, material de consumo e eletrodomésticos.
nte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se oESCOPO: Aos gya equipe de apoio nomeados pela Portaria 001/2018, para a

pregoeiro, 1^^^ , ttACÃO dos proponentes participantes do processo licitatório n^ 071/2018,
2SepS prelc.ln^ 045/2018.
P  aWTE- Foi verificado pelo pregoeiro Leonardo da Silva Araújo Neto e sua equipe dePARTICIPAM 1 - procedimento das seguintes empresas: Panda Utilidades, CNPJ:
apoio a renresentada por loel Camilo de Oliveira, Vilson da Silva Brum, CNPJ:

;.6l4/0001-bA24.292.614/0 'representada por R$ Jaderson Almeida Albino de Oliveira, Hideraldo
11.038.785/UUU / 851.391/0001-53 representada por Hideraldo Gomes Teixeira e Carlos
Gomes Teixeira, C cTcom], CNP]:12.478.614/0001-62 representada por Marcos Vinícius de
Augusto da Silva ope credenciadas para a sessão de lances e julgamento das
Oliveira, a qual toram u
propostas de preços

-  1 anceS- Aberto o envelope de proposta, obteve se o seguinte resultado:Apresentação de laim^i:. .

Lote 01

Item Qtde.

Unid

Protluto/Destríçap

Espremedor de Frutas Industrial,
confeccionado em aço
inoxidável, copo coletor cominoxiutiví-.»,

peneira, capacidade para 1 litro,
tensão liov, potência 320W,
rotação 2.200rpm, peso
aproximado 2,5Kg, dimensões
aproximadas [AxLxP): 390mm x
oAnmm X 195mm.

Freezer horizontal, 1 porta,

Pdtida Vilsoil

346.00

Tcom Hideraldo

tensão de funcionamento: 110
volts volume total 2221, gás
ecológico: r-600â, gabinete
interno e externo em aço
ealvanizado com pintura branca,
turbo congelamento acionado
pelo painel externo, tampa
balanceada, rodízio^ dreno

2227,01

304,00

1930,00 1925,00
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Unid

degelo frontal.

Unid

Liqüidificador nas cores preto e
prata,- 450W de potência, IIOV-
Facas com ângulos
diferenciados- 8 velocidades-
Função pulsar - Função
autoclean - Sistema de segurança
na base- Bico amplo, com filtro,
tampa com 3 posições: trava,
servir e abrir, alça integrada em
plástico- Porta-fio- Medidas
aproximadas: 21,2cm x 42cm x
18cm [LxAxP]- Copo robusto em
San Cristal com capacidade para
02 litros

Picador de legumes, modelo
tripé, confeccionado em material
resistente, corpo alumínio
fundido, com cortador macho em
plástico abs., com cortador
navalha em alumínio fundido e
inox, corte de lOmm, pintura
eletrostática, pés e colunas tubo
de aco 5/8.

145,15

189,00 99,00

292,00

288,00

Lote Panda Vilson Tcom Hideraldo

2 9,00% 9,50%

1,00% 36.00% 37,00%

A emoresa Vilson da Silva Brum, CNPJ: 11.038.785/0001/08 apresentouDa PROPOSTA: A ^ do edital no lote 03, sendo desclassificada para este lote,
proposta g nroposta para o lote 01.
considerando validada p P

Sn- Adós a sessão de lances, o pregoeiro abriu o envelope de documentação daDA habilitação: P apresentou todos os documentos exigidos no edital de

Sjo, d^^cTaran^o vencedora do certame com os descontos acmj\
Rua Benedito Valadares, ir" 09, Centro,

piranga - MG- 36<j80-000
Tel 131)3746-1260
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VENCEDORES DO CERTAME: Hideraldo Gomes Teixeira, CNPJ: 23.851.391/0001-53 nos Itens
01 e 02 e nos lotes 02 e 03, Vilson da Silva Brum, CNPJ: 11.038.785/0001/08 no item 03 e Carlos
Augusto da Silva Lopes [Tcom] no item 04.

OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: Assim sendo o Pregoeiro da oportunidade ao licitante
para que manifestar a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso.

encerramento da SESSÃO:

A'

Nada mais havendo a ser consignado em ata, é encerrada a sessão de lances, da qual foi lavrada a
% presente que lida e achada conforme, segue assinada pelo pregoeiro. sua equipe de apoio e

licitante presente. Piranga, 28 de maio de 2018.

Leonar

Preg

íújo Neto Glayce Cristiine Rezende
Equipe de Apoio

Die^e^ C)/inha-Mèireles
Equipe de Apoio

Utilidades

]oel Camilo de Oliveira

Hid/i^do Gomes Teixeira

rum

Albino de Oliveira

/f
Carlos Augusto da Silva Lopes (Tcon)
Marcos Vinicius de Oliveira

Rt,a Benedito Vaiada-es .v 09. Centro
Ptranga-MG- 36480-000

Tel (31) 3746-1260


