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Número Processo:

47/2021

Avenida 16 de Fevereiro, 151 - Centro

MUNICIPIO DE LUZERNA
01.613.428/0001-72 (49) 3551-4700

89609-000 - Luzerna

62/2021

Data do Processo: 25/08/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS CONSTANTES
DA FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LUZERNA/SC E ENTES CONVENIADOS, EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL E ANEXOS QUE O INTEGRAM.

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

PARECER DA COMISSÃO

Em  23/09/2021  às  14  horas  e  10  minutos,  reuniram-se  na  sala  do  Setor  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de
Luzerna,  Estado  de  Santa  Catarina,  sita  na  Av.  16  de  Fevereiro,  nº  151,  Centro,  a  Pregoeira  Debora  Tais  Menlak  e  os
membros da Equipe de Apoio presentes para efetuarem o credenciamento dos participantes do Processo Licitatório PML nº
062/2021,  Pregão  Presencial  nº  047/2021/PML  que  tem  por  objeto  “o  Registro  de  Preços  destinado  à  contratação  de
empresa  para  prestação  de  serviços  de  lavação  de  veículos  e  máquinas  pesadas  constantes  da  frota  oficial  da
Administração  Municipal  de  Luzerna/SC  e  dos  órgãos/entes  conveniados,  em  conformidade  com  este  Edital  e  seus
Anexos”.  Apresentaram  envelopes  de  Proposta  de  Preços  e  Documentação  as  empresas:  REDE  PORTAL  DE
COMBUSTÍVEIS LTDA (Filial 3), representada no ato pelo Sr. LAURI NITZ. Ato Contínuo a Pregoeira efetuou a verificação
do atendimento à Lei nº 10.520/2002, e verificou que a licitante atendeu à disposição da mesma. Na sequência, foi aberto o
envelope de proposta de preços, conferido, rubricado os documentos nele existentes, e registrados no sistema COMPRAS.
Aberta  a  fase  de  lances  e  a  consequente  conferência  da  proposta.  Encerrados  os  lances,  ficou  classificada  conforme
segue,  a  empresa  REDE  PORTAL  DE  COMBUSTÍVEIS  LTDA  (Filial  3).  Após  a  classificação,  prosseguiu-se  para  a
abertura dos envelopes de documentos de habilitação das empresas vencedoras do certame; os envelopes foram abertos,
os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelos licitantes presentes, pela Pregoeira e Equipe de Apoio,
sendo  que  da  análise  da  documentação,  restou  em  HABILITAR  a  empresa  REDE  PORTAL  DE  COMBUSTÍVEIS  LTDA
(Filial  3).  O  critério  de  classificação  foi  o  de  MENOR  PREÇO  POR  ITEM.  Aberto  espaço  pela  Pregoeira  para  interpor
recurso,  não  houve  manifestação.  Os  documentos  que  foram emitidos  via  internet  terão  sua  autenticidade  verificada  nos
respectivos  sites.  Esta  ata  será  publicada  nesta  data  na  internet,  www.luzerna.sc.gov.br.  O  presente  processo  será
encaminhado  ao  Gestor  da  Pasta  para  deliberação  quanto  à  homologação.  Nada  mais  havendo  a  tratar  foi  encerrada  a
sessão  e  lavrada  a  presente  Ata,  que  vai  assinada  pela  Pregoeira,  pelos  membros  da  Equipe  de  Apoio  presentes  e
licitantes que permaneceram até o final da sessão.

Reuniram-se no dia 23/09/2021, as 14:10 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 076/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 62/2021 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:

Participante: REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Lavagem completa para veículos tipo automóveis de passeio -
Lavagem completa para veículos tipo automóveis de passeio:
limpeza da parte interna e externa, incluindo limpeza de lataria,
vidros, rodas e pneus, tapeçaria, estofamento etc. Secar e
passar pretinho nos pneus. Veículos pequenos até 7 lugares.

260,000 UN 39,0000 10.140,00

2 Lavagem completa para vans - Lavagem completa para veículos
Ducato - Boxer - Sprinter - Master - Kombi - Van: limpeza da
parte interna e externa, incluindo limpeza de lataria, vidros, rodas
e pneus, tapeçaria, estofamento etc. Secar e passar pretinho nos
pneus.

90,000 UN 74,0000 6.660,00

3 Lavagem completa para veículos tipo Micro-ônibus - Lavagem
completa para veículos tipo Micro-ônibus:

50,000 UN 99,0000 4.950,00
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limpeza da parte interna e externa, incluindo limpeza de lataria,
vidros, rodas e pneus, tapeçaria, estofamento etc. Secar e
passar pretinho nos pneus.

4 Lavagem completa para veículos médios Tipo Caminhão -
Lavagem completa para veículos médios Tipo Caminhão:
limpeza da parte interna e externa, incluindo limpeza de lataria,
vidros, rodas e pneus, tapeçaria, estofamento etc. Secar e
passar pretinho nos pneus.

30,000 UN 155,0000 4.650,00

5 Lavagem completa para Máquinas - Lavagem completa para
Máquinas: limpeza da parte interna e externa, incluindo limpeza
de lataria, vidros, rodas e pneus, tapeçaria, estofamento etc.
Secar.

20,000 UN 180,0000 3.600,00

30.000,00Total do Participante:
30.000,00Total 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.

Luzerna, 23/09/2021

PREGOEIRO

Debora Tais Menlak

MEMBRO

FELIPE ZARDO DALLANORA

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

REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3

LAURI NITZ


