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RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO

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

89835-000 - São Domingos

28/2022

Data do Processo: 21/03/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

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

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os presentes na data e hora marcada, Somente participou do certame apresentando envelopes n. 01 e
n.  02,  a  empresa:  SULMACRO  LIXEIRAS  E  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS  LTDA,  devidamente  representada,  tendo
conferido 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 a proposta, qual fora analisada e após constatar
que  estava  de  acordo  com  os  critérios  empostos  pelo  edital,  a  mesma  fora  lançada  no  sistema  e se  seguiu  com  a
negociação e lances, estando mais esta etapa concluída se fez a abertura do envelope de documentação, que após analise
dos  mesmos  estando  tudo  de  acordo,  com  o  que  solicitava  o  edital,  o  proponente: SULMACRO  LIXEIRAS  E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ,  fora Habilitado, sendo que perguntado pela Pregoeira sobre interesse de recurso
o presente desistiu neste ato, e sem nada a mais a tratar encera-se a presente ATA adjudicando o vencedor  com seu item,
e após remete a apreciação do Prefeito Municipal

Reuniram-se no dia 04/04/2022, as 14:18 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 399/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 28/2022 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: SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 EQUIPAMENT
O

DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA
NOVO, DO TIPO  TRICICLO -

EQUIPAMENTODE DEMARCAÇÃO VIÁRIA NOVO, DO
TIPO  TRICICLO

1,000 UND SULMACR
O

271.000,0000 271.000,00

271.000,00Total do Participante:
271.000,00Total Geral:

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, 04/04/2022

PREGOEIRO

JUCELANE FORNARI LORENZI

MEMBRO

Paulo Jung

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
IBANOR GUARAGNI


