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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

113/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

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

89898-000 - Tunápolis

209/2021

Data do Processo: 20/10/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO-ÔNIBUS 0 KM, MODELO E ANO
NO MÍNIMO 2021, PARA TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS, INCLUÍDO
MOTORISTA E AUXILIAR, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS – PORTARIA SEF
384/2021 – PROCESSO SCC 17827/2021 – SED – GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME
QUANTITATIVOS PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

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

PARECER DA COMISSÃO

participou  da  presente  licitação  a  empresa  SAN  MARINO  ÔNIBUS  LTDA,  devidamente  credenciado  o  senhor
ROBERTO DE ASSIS SOARES.

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  a  Empresa  proponente  apresentou  a  proposta  de  preço  de
acordo  com  as  exigências  do  Edital  209/2021  Pregão  Presencial  113/2021,  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.

Abertos  o  envelope  contendo  a  "Documentação",  o  qual  foram  vistado  pelos  membros  da  Comissão.  Nenhuma
irregularidade foi constatada na documentação apresentada pela empresa SAN MARINO

Reuniram-se no dia 04/11/2021, as 15:30 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 209/2021 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: SAN MARINO ONIBUS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Veículo Micro-ônibus 0 KM, modelo e ano no mínimo 2021, para
transporte escolar com capacidade mínima de 29 passageiros,
incluído motorista e auxiliar. Com poltronas do salão de
passageiros fixas estofadas com tipo sofá, dispostas em 3x2 ou
2x2, com distância entre bancos de no mínimo de 250 mm.
Cinto de segurança em todas as poltronas. PBT de no mínimo de
8.500 kg. Motor à diesel, com potência mínima de 150 cv.
Tacógrafo. Direção hidráulica. Ar Condicionado. Freio ABS.
Comprimento total no mínimo 6.500 mm. Largura total no mínimo
2.000 mm. Altura interna no mínimo 1.800 mm. Jogo de cortinas
em tecido p/ vidros laterais. Sistema de som instalado com 04
Alto falantes. Contendo os itens obrigatórios para o transporte
escolar: faixa escolar pintada, faixa refletiva, câmera de
monitoramento traseiro com dispositivo visor, luz nas
extremidades do veículo na parte de cima sendo duas na parte
da frente (amarela) e duas na parte traseira (vermelho).

Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem para
o trem de força. - Veículo Micro-ônibus 0 KM, modelo e ano no
mínimo 2021, para transporte escolar com capacidade mínima
de 29 passageiros, incluído motorista e auxiliar. Com poltronas

1,000 UNI MARCOPO
LO

335.000,0000 335.000,00
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do salão de passageiros fixas estofadas com tipo sofá, dispostas
em 3x2 ou 2x2, com distância entre bancos de no mínimo de 250
mm.  Cinto de segurança em todas as poltronas. PBT de no
mínimo de 8.500 kg. Motor à diesel, com potência mínima de 150
cv. Tacógrafo. Direção hidráulica. Ar Condicionado. Freio ABS.
Comprimento total no mínimo 6.500 mm. Largura total no mínimo
2.000 mm. Altura interna no mínimo 1.800 mm. Jogo de cortinas
em tecido p/ vidros laterais. Sistema de som instalado com 04
Alto falantes. Contendo os itens obrigatórios para o transporte
escolar: faixa escolar pintada, faixa refletiva, câmera de
monitoramento traseiro com dispositivo visor, luz nas
extremidades do veículo na parte de cima sendo duas na parte
da frente (amarela) e duas na parte traseira (vermelho).

Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem para
o trem de força.

335.000,00Total do Participante:
335.000,00Total 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.

Tunápolis, 04/11/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Deisi Flach

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both

MEMBRO

Jackson Scherer

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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SAN MARINO ONIBUS LTDA

ROBERTO DE ASSIS SOARES


