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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

135/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

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

89898-000 - Tunápolis

247/2021

Data do Processo: 01/12/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREÇA O MENOR CUSTO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS RESIDENCIAIS E EM LOCAIS PÚBLICOS, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N. 1.215/2015 DE 18 DE MARÇO DE 2015 E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

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

PARECER DA COMISSÃO

 
Participou  da  presente  licitação  a  empresa:  RONIVAN  LUIZ  TRANTENM  MULLER,  devidamente  representado  pelo

senhor  Ronivan  Luiz  Trantenm  Muller,  sócio  administrador,  cujo  o  objeto  é:  prestação  de  serviço  de  limpeza  de  fossas
residenciais  e  em locais  públicos,  para  o  exercício  financeiro  de  2022,  conforme Lei  autorizativa  n.  1.215/2015  de  18  de
março de 2015 e especificações constantes no Anexo I.

Após a abertura do envelope n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade do objeto, prazo e
condições de fornecimento onde se constatou que a Empresa proponente apresentou a proposta de preço de acordo com
as  exigências  do  Edital  nº  247/2021  Pregão  Presencial  nº  135/2021,  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.

Aberto  o  envelope  contendo  a  "Documentação",  o  qual  foi  vistados  pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação  e
representante  legal.  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.

 

Reuniram-se no dia 14/12/2021, as 08:00 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 247/2021 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: RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Serviços de esvaziamento, coleta, transporte e destinação final
de dejetos provenientes de limpeza de fossa, por meio de
caminhões em bom estado de conservação, de no mínimo  5.000
(cinco  mil  litros) equipado com bomba de sucção e mangote de
no mínino 40    metros, com condutor e fornecimento de
combustível, para atendimento em diversos logradouros do
município de Tunápolis para descarte com destinação correta de
acordo com as normas ambientais. (PARA RESIDENCIAS
FAMILIARES). - Serviços de esvaziamento, coleta, transporte e
destinação final de dejetos provenientes de limpeza de fossa, por
meio de caminhões em bom estado de conservação, de no
mínimo  5.000 (cinco  mil  litros) equipado com bomba de sucção
e mangote de no mínino 40    metros, com condutor e
fornecimento de combustível, para atendimento em diversos
logradouros do município de Tunápolis para descarte com
destinação correta de acordo com as normas ambientais. (PARA
RESIDENCIAS FAMILIARES).

300,000 UN 140,0000 42.000,00

2 Serviços de esvaziamento, coleta, transporte e 150,000 UNI 140,0000 21.000,00
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destinação final de dejetos  provenientes  de  limpeza de  fossa,
por  meio  de  caminhões  em  bom  estado  de conservação,  de
no mínimo  5.000  (cinco  mil  litros) equipado com bomba de
sucção e mangote de no mínino 40 metros, com condutor e
fornecimento de combustível, para atendimento em diversos
logradouros do município de Tunápolis para descarte com
destinação correta de acordo com as normas ambientais. (PARA
ORGÃOS PUBLICOS). - Serviços de esvaziamento, coleta,
transporte e destinação final de dejetos  provenientes  de
limpeza de  fossa,  por  meio  de  caminhões  em  bom  estado
de conservação,  de no mínimo  5.000  (cinco  mil  litros)
equipado com bomba de sucção e mangote de no mínino 40
metros, com condutor e    fornecimento de combustível, para
atendimento em diversos logradouros do município de Tunápolis
para descarte com destinação correta de acordo com as normas
ambientais. (PARA ORGÃOS PUBLICOS).

63.000,00Total do Participante:
63.000,00Total 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, 14/12/2021

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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RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME

RONIVAN LUIZ TRANTENMÜLLER


