ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO E RECEBIMENTO
DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL DE
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA – 003/2012

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2012, na sede da Confederação Brasileira de Tiro com
Arco – CBTARCO, situada à Av. João Clímaco de Figueiredo nº 240 – Maricá/RJ, reúnem-se o Sr. Eros
Fauni - Diretor Técnico, Ruy Ribeiro de Castro Neto - Auxiliar Administrativo e Dirma Miranda dos
Santos - Técnica de Tiro com Arco, para abertura as propostas e documentações encaminhadas para
o Processo Licitatório do Edital CBTARCO nº 003/2012, tendo como objeto a aquisição de um
cortador de grama dirigível. Os trabalhos foram iniciados ás 15:00 horas. O Presidente da
Assembleia, Sr. Eros Fauni, constatou que as três empresas participantes apresentaram as propostas
contendo preços e documentação em prazo estipulado no Edital: 1 - DINAFER Distribuidora
Nacional de Máquinas Ltda, sito a Rua Nair Silvestre Ribas nº 61 – São Braz – Curitiba – PR CEP
82.315-325, CNPJ 05.876.828/0001-21; 2 – MAXIMAC – Maquinas e Equipamentos- Av. Sete de
Setembro nª 2181, Centro, Curitiba – PR , CNPJ 76.068.311/0002-35; 3 – HIDROLUZ Material Elétrico
e Hidráulico, sito a Rua Abreu Sodré, nª 12 – Centro – Maricá – RJ CEP 24900-000, CNPJ
12.883.569/0001-21. Foi realizada a abertura do primeiro envelope o da empresa DINAFER, onde a
proposta oferecida foi de R$ 14.800,00 a vista para atender ao objeto desta licitação; o segundo
envelope foi o da empresa MAXIMAC , cuja proposta foi de R$ 13.800 a vista / R$ 15.000,00 em 3
vezes para atender ao objeto desta licitação; o terceiro envelope foi da empresa HIDROLUZ, cuja
proposta foi de R$ 11.900,00 para R$ 9.900,00 a vista para atender ao objeto desta licitação. Conforme
a classificação das propostas foi detectada que a empresa HIDROLUZ ofereceu o menor preço, e em
seguida se iniciou a abertura dos envelopes de documentação para certificação do atendimento dos
requisitos de habilitação. Verificando-se que a documentação encontra-se em plena conformidade
com os requisitos do edital, o Presidente da Assembleia declara que a empresa HIDROLUZ como
vencedora da licitação.Em seguida declara encerrada a sessão, registrando que o resultado será
afixado no Portal da CBTARCO, no endereço www.cbtarco.org.br.
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