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13/2022

Rua Pergentino Alberici, 152 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
01.612.698/0001-69 (49) 3351-0060

89862-000 - Entre Rios

13/2022

Data do Processo: 11/01/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO COM SOLDA, PINTURA, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E
MONTAGEM DE TANQUE CHURUMEIRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO

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

PARECER DA COMISSÃO

Tendo  recebido  os  participantes  com  suas  propostas  e  documentação  sendo  as  empresas:  NELCI  INEZ  DA  VEIGA
98592289904 e FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, devidamente credenciados, antes da
abertura dos envelopes fora informado os presentes que o tanque será retirado do caminhão seminovo e após a reforma
colocado em um caminhão nono adquirido pelo município neste caso deverá ser colocado equipamentos de segurança o e
montado de acordo com normas legais, para-choque traseiro e proteção de ciclista lateral, para que se possa documentar,
também  a  proponente  vencedora  se  responsabilizara  pelos  itens  omissos  do  edital  e  assim  ao  darem  continuidade  na
participação concordam com as condições, tendo tudo esclarecido  procedeu-se com a abertura das propostas, que após
analisadas  constatou  que  o  fornecedor  local  NELCI  INEZ  DA  VEIGA  98592289904  deixou  de  anexar  atestado  de
capacidade  técnica,  porem  como  o  mesmo  já  e  fornecedor  do  município  e  tem  emitido  atestado  no  ano  de  2021  e  que
executa os trabalhos em soldas de forma em acordo com necessário para o bom atendimento, se deu continuidade com os
lances que após concluídos, se deu a abertura das propostas, finalizado esta etapa abriu a documentação da proponente
com menor  valor  sendo NELCI  INEZ DA VEIGA 98592289904,  que estava tudo de acordo com o edital,  perguntado aso
presentes  se  tinham interesse em recurso ambos não declararam desistência,  não tendo mais  nada a  tratar  encera-se  a
presente.

Reuniram-se no dia 24/01/2022, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 92021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 13/2022 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: NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇOS DE REPARO COM SOLDA, PINTURA,
MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANQUE
CHURUMEIRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO -
SERVIÇOS DE REPARO COM SOLDA, PINTURA,
MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANQUE
CHURUMEIRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO

1,000 UND VEIGA 18.350,0000 18.350,00

18.350,00Total do Participante:
18.350,00Total 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.

Entre Rios, 24/01/2022

PREGOEIRO

CARLOS ALEXANDRE LISE

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

NELCI INEZ DA VEIGA 98592289904

CLAUDIO ANTONIO DA VEIGA

FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS LTDA

EDUARDO FERRONATO


