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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Pregão Eletrônico - 15/2022

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Trator agrícola - a diesel tipo 4 cilindros, injeção direta, refrigerado a água, embreagem com
acionamento mecânico, sistema de direção hidrostática, freios tipo úmidos, multidiscos, controle remoto
tipo independente, eixo dianteiro tipo 4x4, potência 80 CV.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

20/04/2022 -
04:02:02

SOLIS 80 YANMAR 1 304.498,16 R$ 0,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 70 dias

Fornecedores divulgados.

MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

Pregoeiro

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA

Apoio

ROBERVAL ALVES RODRIGUES

Apoio
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