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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

39/2022

RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
83.009.894/0001-08 (49) 3443-0281

89835-000 - São Domingos

72/2022

Data do Processo: 07/07/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA PESSOA JURÍDICA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHÃO COM (03) TRÊS EIXOS, POR HORA TRABALHADA (H/T),
COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE E COM MOTORISTA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO TIPO AUTOMOTOR, CATEGORIA: REPRESENTAÇÃO TIPO
CAMINHÃO CARGA CAÇAMBA CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os presentes na data e hora marcada,  participaram as empresas do certame apresentando envelopes
n.  01  e  n.  02:  ABEL  GOES  FERREIRA  CAMPOS  E  SERGIO  PANASSOLO  PRETTO  tendo  conferida  os  documentos
apresentados  para  o  credenciamento  e  demais  declarações  solicitadas,  estava  tudo  de  acordo,  desta  forma  se  deu
seguimento com a abertura do envelope(s) contendo as propostas, qual foram  analisadas e após constatar que estava de
acordo  com  os  critérios  empostos  pelo  edital,  as  mesmas  foram  lançada  no  sistema  e se  seguiu  com  a  negociação  e
lances,  estando  mais  esta  etapa  concluída  se  fez  a  abertura  dos  envelopes  de  documentações,  que  após  análise  dos
mesmos estando tudo de acordo com o que solicitava o edital, os participantes abriram mão de recursos, os proponentes
foram Habilitados, sem nada a mais a tratar encera-se a presente ATA adjudicando os vencedores   com seus itens, e após
remete a apreciação do Prefeito Municipal.

Reuniram-se no dia 21/07/2022, as 08:53 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 530/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 72/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: SERGIO PANASSOLO PRETTO 70202800997

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Locação de veículos automotores tipo caminhão com (03) três
eixos, por hora trabalhada (h/t), com manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre e com motorista para atender as
necessidades deste Município, veículo tipo automotor, Categoria:
Representação tipo caminhão carga caçamba conforme
especificação contida no Termo de Referência - Locação de
veículos automotores tipo caminhão com (03) três eixos, por hora
trabalhada (h/t), com manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre e com motorista para atender as
necessidades deste Município, veículo tipo automotor, Categoria:
Representação tipo caminhão carga caçamba conforme
especificação contida no Termo de Referência

3.000,0 HO SERGIO 160,0000 480.000,00

480.000,00Total do Participante:
480.000,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Domingos, 21/07/2022

MEMBRO

Paulo Jung

PREGOEIRO

JULCIMARA DALLAGNOL DOS ANJOS

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ABEL GOES FERREIRA CAMPOS

THIAGO JUNIOR PERTICE

SERGIO PANASSOLO PRETTO 70202800997

SERGIO PANASSOLO PRETTO


