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OBJETO DA LICITAÇÃ0: 
Contratação de empresas para prestação de serviços de lavação/higienização da frota de veiculos e máquinas que pertencem ao 
Municipio de Lacerdopolis/SC. 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 
Ao(s) 13 de Maio de 2021, às 14:03 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto n° 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para 

fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório n° 17/2021, Licitação n° 14/2021 PR, na modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL. 

reuniram-se os membros da 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas 
discriminandopropostas, a comissão emitiu parecer o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

Parecer da Comissão: Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às quatorze horas, a Pregoeira Delcimeri Scapini Brandini e os 
servidores Guilherme Zanchetta e Marisa Amaral Neto Silva, membros da equipe de apoio designados pelo Decreto n° 
03/2021, iniciaram a abertura do processo licitatório em epigrafe. Presentes na sessão para participar do certame 
licitatório a empresa: MARCIA SAVARIS 06782054930 representante Marcia Savaris, FRANCISCo FRANZEN 
57361355900 representante FRANCISco FRANZEN. Os participantes presentes apresentam documentação 
necessária para credenciamento, conforme cláusula 06 do edital para participar do certame licitatório, sendo as 

mesmas credenciadas. As empresas participantes apresentaram documentação para usufruir o direito de participarem 
como Microempresa. Na sequência foram abertos os envelopes n° 1 Propostas de Preços, onde foram rubricados 
pela Pregoeira, equipe de apoio e os representantes das licitantes. Na análise das propostas constatou-se que as 

empresas apresentaram as propostas conforme exigências do edital sendo as mesmas habilitadas para a fase de 
lances do certame. Por conseguinte, a Pregoeira deu início à fase de lances verbais, os quais estão registrados emn 
planilhas anexo ao presente ato. Ato contínuo procedeu-se à abertura dos envelopes n° 2 Documentação das 
licítantes hora vencedoras. Após análise criteriosa da documentação pelos presentes constatou-se que as empresas 

não apresentaram o item 8.3 letra "b" do edital Licença Ambiental Operacional (LAO) emitida pela Fundação do Meio 
Ambiente - (FATMA) esta comissão entende que é necessária a promoção de diligência (art. 43, $3° da Lei 8666/93) 

para comprovação de habilitação. Assim, fica intimada as empresas participantes para que, querendo, num prazo de 
até 03 (tr�s) dias úteis, a contar de 14/05/2021, apresente documentos conforme o item 8.3 letra "b" do edital, sob 

palavra livre, ninguém fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, lavrando-se a presente Ata, que segue assinada pela pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes. 
pena de inabilitação. Aberto 

Participante: 11019 MARCIA SAVARIS 06782054930

Item Especificação |Un.Med.Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total 
Lavação/higienização simples em veículos com capacidade 
de até 26 passageiros (micro ônibus, vans e kombi). 
Externa: lataria, embaixo dos paralamas, pneus e rodas. 
Lavação completa em veículos com capacidade até 26 
passageiros até 26 passageiros (micro ônibus, vanse 

kombi). Interna: limpeza de painel, aspiração de bancos, 
carpetes e porta malas. Externa: lataria, embaixo dos 
paralamas, pneus e rodas. 
Lavação/higienização simples em veículos com capacidade 
até 48 passageiros (ônibus). Externa: lataria, embaixo dos 
paralamas, pneus e rodas. 

Lavação/higienização completa em veículos com 
capacidade até 48 passageiros (ônibus). Interna: limpeza 
de painel, aspiração de bancos, carpetes e porta malas. 
Externa: lataria, embaixo dos paralamas, pneus e rodas. 

Lavação/higienização completa para caminhões e 
"cavalinho" da carreta. Interna: limpeza de painel, aspiração 
de bancos, carpetes e porta malas. Externa: lataria, 
embaixo dos paralamas, pneus e rodas. 
Lavação/higienização de máquinas leves (tratores de 
pneus). Externa: lataria, embaixo dos paralamas, pneus e 
rodas. 

2 UN 100,00 0,0000 93,00 9.300,00 

3 UN 80,00 0,0000 145,00 11.600,00 

4 UN 50,00 0,0000 127,00 6.350,00 

5 UN 50,00 0,0000 175,0 8.750,00 

6 UN 80,00 0,0000 195,00 15.600,00 

UN 50,00 0,0000 146,00 7.300,00 

UN ,00 0,0000 245,00 12.250,00 Lavação/higienização de máquinas pesadas 
(retroescavadeira, trator.de esteiras, pá carregadeira, 
motoniveladora, rolo compactador e escavadeira 
hidráulica). Externa: lafari�, embaixo dos paralamas, pneus 
e rodas. 

8 

71.150,00 
Cveia DO 

Total do Participante ---
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Participante: 11020 FRANCISCO FRANZEN 57361355900 

Especificação Un.Med. Qtde Cotada MarcaDesconto Preço Unitário Preço Total tem 

39,00 7.020,00 Lavação/higienização completa em veiculos pequenos, 
com capacidade de até 07 (sete) passageiros. Interna: 
limpeza de painel, aspiração de bancos, carpetes e porta 
malas. Externa: lataria, embaixo dos paralamas, pneus e 

rodas 

UN 180,00 0,0000 

Total do Participante- -----. 7.020,00 

Total Geral -- 78.170,00 

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. 

Lacerdópolis, 13 de Maio de 2021 

cOMISSÃO 
Delcimeri Scapini Brandini Pregoeiro(a) 

Guilherme Zanchetta 4embro 

Marisa Amaral Neto Silva a aamembro . .**** 

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentesna sessão de julgamento:

MARCIA SAVARIS .Representante

. treyeea.fkeznn-Representante FRANCISCO FRANZEN * *********** 


