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Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

38/2021

Data do Processo: 10/02/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

- A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM VEÍCULO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES.
PERCURSO: SAINDO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS, FORMA, E
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

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

PARECER DA COMISSÃO

Processo / Ano: 38/2021
Sequencia do Julgamento: 1
Data/Hora Incial Julgamento: 22/02/2021 10:00
Nome de quem presidiu a sessão: Sheila Inês Bieger
Número da Ata / Ano: 1-2021
Tipo de parecer: Habilitação e Julgamento das Propostas
Empresas  que  Estiveram  Presentes:  Participaram  do  presente  certame  as  empresas  TRANSPORTES  STA  ISABEL

LTDA,  representado  pelo  Sr.  Valcir  Pauli;  DALYS  RANGEL  FLACH,  representado  pelo  Sr.  Douglas  Miguel  Flach;  MMF
TRANSPORTES LTDA sem representante.(SE AUSENTOU)

Texto  sobre  a  Documentação  das  Empresas:  Abertos  os  envelopes  contendo  a  "Documentação",  os  quais  foram
vistados  pelos  membros  da  Comissão.  Nenhuma  irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela
empresa sendo que comprovaram a condição de enquadramento de Microempresa, ficando desta forma HABILITADA para
a  presente  licitação.  A  pregoeira  questionou  sobre  a  intenção  de  interpor  recurso  ou  se  houvesse  algum  apontamento
sobre  a  documentação  de  habilitação,  nenhum  representante  de  manifestou,  decaindo  desta  forma  ao  direito  de  inter
recurso, com anuência de todos.

Texto  sobre  o  Julgamento  das  Propostas:  Após  a  abertura  do  envelope  n°  01  contendo  a  proposta  de  preços,  foi
examinada  a  compatibilidade  dos  objetos,  prazos  e  condições  de  fornecimento  onde  se  constatou  que  as  Empresas
proponentes  apresentaram  as  propostas  dos  preços  de  acordo  com  as  exigências  do  Edital  38/2021  Pregão  Presencial
18/2021, e demais declarações exigidas, sendo declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances, após
negociação,  a  pregoeira  aceitou  o  preço  uma  vez  que  o  máximo  foi  estabelecido  através  de  pesquisa  de  preço  com
empresas  deste  ramo  de  atividade.  A  pregoeira  questionou  sobre  a  intenção  de  interpor  recurso  ou  se  houvesse  algum
apontamento  em  relação  a  proposta,  nenhum  representante  se  manifestou,  decaindo  desta  forma  ao  direito  de  inter
recurso, com anuência de todos.

Renunciaram Recurso: Sim
Data/Hora Final do Julgamento: 22/02/2021 10:29

Reuniram-se no dia 22/02/2021, as 10:02 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 38/2021 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: TRANSPORTES DDF LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Trajeto com veículo com capacidade mínima de 08 lugares. Per -
Trajeto com veículo com capacidade mínima de 08 lugares.
Percurso: saindo da escola da Linha São Pedro, até a
propriedade de Adriano Ternus,   retornando estrada geral até
Éder Walter, retornando para a geral, indo até a propriedade do
Serrafini (família Bueno) retornando até a escola municipal.
Saindo novamente da escola passando pela Linha Wirth,Geraldo
Wagner, João de Brito  subindo pelo morro do facão até o

16.800, KM TRANSPO
RTES DDF

4,1300 69.384,00
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Mario Baumgratz, subindo em direção a propriedade de Edson
Orth, retornando a geral indo na direção Linha Horn passando
pela propriedade de Darci Brixius, saindo nas proximidades da
propriedade de Paulo Baumgratz, pegando a direita indo até a
propriedade de Francisco Horn. Retornando a geral indo na
direção de São José. Pegando a direita até o Milton Ruhoff,
passando a ponte pegando a esquerda até a propriedade Mário
Rother, retornando até Vilmar Epping, voltando até a escola
Percurso total ida e volta nos três períodos do trajeto,
aproximadamente 80 km A empresa precisa respeitar as normas
de controle e combate ao COVID, disponíveis no plano de
contingência Municipal, dispondo de 01 monitor com idade acima
de 18 anos, registrado na empresa, para aferir febre e borrifar gel
nas mãos dos estudantes em todos os trajetos.

69.384,00Total do Participante:
69.384,00Total 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.

Tunápolis, 22/02/2021

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger


