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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

71/2022

Rua João de Castilho, 111 - Centro

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

89898-000 - Tunápolis
188/2022

Data do Processo: 29/09/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE
PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTIDADES
CULTURAIS, ATLETAS, ENTIDADES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, OS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE
INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

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

PARECER DA COMISSÃO

Participou  do  presente  certame  a  empresa  Tunápolis  Tur  Ltda,  devidamente  representado  pelo  sócio  administrador
Danilo  Kessler.

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  preços  de
acordo  com  as  exigências  do  Edital  nº  188/2022  Pregão  Presencial  nº  71/2022,  e  demais  declarações  exigidas,  sendo
declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de  lances,  não  houve  negociação,  a  representante  não  quis
abaixar,  alegando  que  o  preço  máximo  já  estava  num  preço  de  mercado,  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",  os  quais  foram  vistados  pelos  membros  da  Comissão.  Nenhuma

irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela  empresa  sendo  que  comprovou  a  condição  de
enquadramento  de  Microempresa  ficando  desta  forma  HABILITADA  para  a  presente  licitação.  Esse  processo  será
encaminhado para dar vistas para a Secretaria Municipal da Educação e em seguida para a  autoridade competente, para
análise do valor final e se assim achar de acordo adjudicar e homologar o processo.

 

Reuniram-se no dia 13/10/2022, as 14:01 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 188/2022 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: TUNAPOLIS TUR LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Quilômetros à percorrer para viagens educativas,

culturais e esportivas, para transporte de atletas,
entidades culturais e pessoas da terceira idade deste
município, em viagens, municipais, intermunicipais,
interestaduais com ônibus, leito com ar  condicionado
(com banheiro) para no mínimo 40 passageiros. Incluindo
percurso em estradas de chão batido. - Quilômetros à
percorrer para viagens educativas, culturais e esportivas,
para transporte de atletas, entidades culturais e pessoas
da terceira idade deste município, em viagens,
municipais, intermunicipais, interestaduais com ônibus,
leito com ar  condicionado (com banheiro) para no
mínimo 40 passageiros. Incluindo percurso em estradas
de chão batido.

3.000,0 KM 9,7000 29.100,00

29.100,00Total do Participante:
29.100,00Total 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, 13/10/2022
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

TUNAPOLIS TUR LTDA

Danilo Kessler


