Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Departamento de Compras e Licitações

ATA DE JULGAMENTO Nº224 /2013

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na
sala de Licitações, nesta Prefeitura Municipal, sito ao Largo do Mineiro, 195, reuniu-se em
sessão pública, a Comissão Municipal de Licitações, designada pela portaria 1050/2013,
incumbida de examinar e julgar o procedimento licitatório de modalidade Tomada de
Preços 023/2013, referente a Aquisição de Peças Automotivas para as secretarias
Municipais de Agricultura. Assistencia Social e Educação. A empresa classificada
apresentou a proposta de acordo com quadro comparativo em anexo. Levando-se em
conta os critérios de julgamento adotados pela comissão de licitação, o de menor preço
unitário, chegou-se ao seguinte resultado: A empresa Casa das Retros venceu no ítem
01 do lote 1.1; no item 01 do lote 1.3, nos ítens 1, 14 e 18 do lote 1.4. A Empresa não
cotou o item 01 do lote 1.6. Os seguintes itens: 01 e 02 do lote 1.2, os itens 02 ao 13,
15,17,19 e 20 do lote 1.4; os itens 01, 02 e 03 do lote 1.5 e o item 01 do lote 1.7
ficaram acima da média orçada pela Administração, sendo assim desclassificadas
nos itens descriminados acima. Esta Comissão fixa ao Licitante o prazo de oito dias
úteis para apresentação de outra proposta, conforme Art.48 paragrafo 3º da Lei de
Licitações. Encerramos a presente sessão e lavramos a presente ata aos seis dias do mês
de dezembro de dois mil e treze.
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