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Data do Processo: 17/03/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE
GÁS – GLP, P13 E P45, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS,
ESCOLAS, POLÍCIA MILITAR, EPAGRI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
NESTE INSTRUMENTO.

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

PARECER DA COMISSÃO

Aberta  a  sessão  passou  se  para  a  apresentação  das  empresas  participantes  bem  como  o  credenciamento  de  seus
respectivos representantes assim o fez a empresa:

MERCADO DI FRATELLI EIRELI, sendo sua representante Luana Ribeiro Bogo;
A empresa foi devidamente credenciada
Sendo está uma licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte como previstos na lei 123/2006,

a  empresa  participante  comprovou  seu  enquadramento,  apresentando  os  documentos  comprobatórios  de  acordo  com  o
exigido no edital.

Na sequência, foi observada a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
10.520/2002,  ou  seja,  apresentar  declaração  verbal  ou  escrita  de  que  cumprem plenamente  os  requisitos  de  habilitação,
assim sendo que a empresa apresentou declaração na forma escrita.

Ato contínuo, passou-se a abertura do envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e os demais presentes. Procedeu a análise da proposta a qual foi apresentada conforme as exigências do edital,
estando habilitada para a fase seguinte do certame.

Por  conseguinte,  o  Pregoeiro  deu  início  à  fase  dos  lances  verbais,  os  quais  estão  registrados  em planilha  anexa  ao
presente  auto.

Após a classificação prosseguiu-se para a abertura do envelope número 2 - documentação de habilitação da licitante
vencedora,  sendo  que  os  documentos  neles  contidos  foram  conferidos  e  rubricados  pelo  pregoeiro,  equipe  de  apoio  e
demais presentes, na análise da documentação da empresa de melhor proposta, constatou-se que a empresa: MERCADO
DI FRATELLI EIRELI, apresentou toda a documentação de acordo com o solicitado no edital, sendo assim restou habilitar a
empresa, declarada assim a VENCEDORA da licitação

Deixada a palavra livre ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, com a
presente ata aprovando e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes presentes ao final da sessão.

 

Reuniram-se no dia 30/03/2022, as 09:05 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 151/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 9/2022 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: MERCADO DI FRATELLI EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 CARGA DE GÁS-GLP - P13. - CARGA DE GÁS-GLP - P13. 105,000 UND SUPER/GÁ
S BRAS

135,0000 14.175,00

2 CARGA DE GÁS-GLP -  P 45. - CARGA DE GÁS-GLP -  P 45. 36,000 UND SUPER/GÁ
S BRAS

545,0000 19.620,00

33.795,00Total do Participante:
33.795,00Total 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.

Frei Rogério, 30/03/2022

MEMBRO

ELIANE MAXIMIANO MAZZUCO

PREGOEIRO

MARCOS RIBEIRO

MEMBRO

NOEMAM MACIEL PEPES

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MERCADO DI FRATELLI EIRELI

LUANA RIBEIRO BOGO


