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Pregão presencial

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO

No dia 29/03/2021 às 08:15 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 13/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 21/2021 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:

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS (SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA), DE ACORDO COM
A NECESSIDADE.

Dando  início  a  sessão,  o  Pregoeiro  recebeu  os  envelopes  das  propostas  e  das  documentações  de  habilitações
(envelopes  01  e  02)  e  os  documentos  de  credenciamento  dos  participantes.  Após  análise  das  documentações  de
Credenciamento  verificou-se  que  a  Empresa  MAXI  ACESSORIOS  LTDA  não  apresentou  representante,  mas  deixou  os
envelopes  de  habilitação  e  proposta.  As  demais  licitantes  possuem  representantes  devidamente  credenciados,  e  os  que
comprovaram  seus  enquadramentos  como  ME  e  EPP  poderão  usufruir  dos  respectivos  benefícios.  O  Pregoeiro  então
solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações e que
rubricassem  os  mesmos.  Depois  de  esclarecidas  as  formas  de  procedimento  do  Pregão  Presencial,  as  representantes
declararam  que  cumprem  com  os  requisitos  de  habilitação  e  o  Pregoeiro  determina  a  abertura  do  envelope  contendo  as
propostas financeiras das proponentes. Em seguida verificou-se que as licitantes cumpriram as conformidades exigidas no
Edital, constatado que as propostas apresentadas atenderam os requisitos editalícios. Considerando que o representante da
Empresa MAXI ACESSORIOS LTDA não esteve presente na licitação, abdicou de seu direito de interpor recurso e assinar a
Ata.

ESTADO DE SANTA CATARINA
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MEMBRO

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

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.

Bom Jesus, 29/03/2021

Participante: BORRACHARIA E MECANICA EM GERAL HAGUS-FOR LTDA
N° Descrição Valor TotalQuant.Un. Valor Unitário

Serviços de mão de obra mecânica e solda de veículos médios (caminhões e
ônibus).

1 300,000SER R$109,0000 R$32.700,00

Serviços de mão de obra mecânica e solda de veículos pesados (patrola,
retroescavadeira, escavadeira, rolo compactador, etc..).

3 2.000,000SER R$90,0000 R$180.000,00

Serviços de mão de obra mecânica e solda de implementos (carretos,
ensiladeiras, distribuidor calcário, dejetos)

4 1.500,000SER R$69,0000 R$103.500,00

Total do Participante: R$316.200,00

Participante: TRATORDIESEL LTDA
N° Descrição Valor TotalQuant.Un. Valor Unitário

Serviços de mão de obra mecânica e solda para Trator de Pneu.2 500,000SER R$77,0000 R$38.500,00

Total do Participante: R$38.500,00

R$354.700,00Total Geral:
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PREGOEIRO

VALDEMIR DE MELLO

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

(TRATORDIESEL LTDA)

Irineu Todeschini

(UPEMAQ MAQUINAS E SERVICOS EIRELI)

Alan Trevisol

(BORRACHARIA E MECANICA EM GERAL HAGUS-FOR LTDA)

Luiz C. Agustinha

(EQUI PECAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO AGRICOLA)

Aristane F. dos Santos


