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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

67/2022

Rua João de Castilho, 111 - Centro

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

89898-000 - Tunápolis
175/2022

Data do Processo: 09/09/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GRAMA EM LEIVA DESTINADA A DIVERSOS LOCAIS
PÚBLICOS A SER ENTREGUE DE FORMA FRACIONADA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, PRAZOS E
QUANTIDADES QUE VIEREM A SER SOLICITADAS.

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

PARECER DA COMISSÃO

Participou do presente certame a  empresa: ROQUE MARX, DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO SENOR Roque
Marx

  .
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  propostas dos preços
de acordo com as exigências do Edital  17175/2022 e  Pregão Presencial  67/2022,  e demais declarações exigidas,  sendo
declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances,   não houve muita negociação, pois o representante
legal alegou que não tinha como abaixar mais o preço, após rodada de lances, a pregoeira aceitou o preço uma vez que o
máximo foi  estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade,  sendo assim a pregoeira
encaminha  esse  processo  de  licitação  para  a  autoridade  competente  analisar  o  preço  final  ofertado  pela  empresa  e
adjudicar e homologar se assim achar vantajoso ao município.

Abertos  os  envelopes  contendo  a  "Documentação",  o  qual  foi  vistado  pelos  membros  da  Comissão  de  licitação  e
representante  legal  presente.  Nenhuma  irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela  empresa
vencedora do certame, sendo que comprovou a condição de enquadramento de Microempresa, para a presente licitação.

Reuniram-se no dia 26/09/2022, as 10:21 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2262/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 175/2022 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: ROQUE MARX ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Grama em leiva tipo "Sempre Verde-São Carlos" em leiva

limpa de ervas daninhas, bem adubada. incluindo a
entrega no local indicado pelo Município. - Grama em
leiva tipo "Sempre Verde-São Carlos" em leiva limpa de
ervas daninhas, bem adubada. incluindo a entrega no
local indicado pelo Município.

4.000,0 M² 14,4000 57.600,00

2 Grama em leiva tipo "Esmeralda" em leiva limpa de ervas
daninhas, bem adubada. Incluindo a entrega no local
indicado pelo Município. - Grama em leiva tipo
"Esmeralda" em leiva limpa de ervas daninhas, bem
adubada. Incluindo a entrega no local indicado pelo
Município.

4.000,0 M² 14,9000 59.600,00

117.200,00Total do Participante:
117.200,00Total 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.

Tunápolis, 26/09/2022
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ROQUE MARX ME

ROQUE MARX


