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Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL

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

PARECER DA COMISSÃO

No dia  e  hora  marcados  para  abertura,  credenciou-se  e  protocolou  a  documentação  a  empresa  JOSE RIBEIRO DO
VALE  58775510944.  Aberta  a  sessão,  esteve  presente  o  seu  representante  legal,  Sr.  José  Ribeiro  do  Vale.  Foram
conferidas e rubricadas toda documentação pertinente a fase de julgamento de Propostas, estando em total acordo com o
edital, habilitando a proponente para a a próxima fase. Na fase de habilitação foram conferidos e rubricados os documentos
apresentados,  verificando-se  que  estavam  em  total  acordo  com  o  edital.  De  consequência  declaramos a  licitante JOSE
RIBEIRO DO VALE 58775510944 vencedora dos itens cotados por ela neste certame. Salientamos que os Itens nº 10 e nº
11  não  foram cotados  pela  licitante  presente,  restando  os  mesmos  DESERTOS.  Sem mais  nada  a  declarar  o  Pregoeiro
encerrou a sessão com a presente Ata assinada pelos presentes.

Reuniram-se no dia 18/07/2022, as 09:40 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 50/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 53/2022 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: JOSE RIBEIRO DO VALE 58775510944

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Lavação completa de Caminhões simples e trucado - Lavação
completa de Caminhões simples e trucados.
Lavação Interna: lavação, aspiração dos bancos, carpetes,
assoalho, painel, vidros e guarnições.
Lavação Externa: lataria, caixa de rodas, vidros, pneus e rodas,
parte inferior dos para lamas e para choques, parte inferior da
carroceria, caçamba e demais serviços afins, com utilização de
xampu biodegradável.

200,000 UN 118,9000 23.780,00

2 Lavação completa de Micro-ônibus de 22 a 33 lugares. - Lavação
completa de Micro-ônibus de 22 a 33 lugares.
Lavação Interna: lavação, aspiração dos bancos, carpetes,
assoalho, painel, vidros e guarnições.
Lavação Externa: lataria, caixa de rodas, vidros, pneus e rodas,
parte inferior dos para lamas e para choques, parte inferior da
carroceira, batente inferior e demais serviços afins, com a
utilização de xampu neutro e biodegradável e secagem com
flanela.

280,000 UN 78,9000 22.092,00

3 Lavação completa de Ônibus de 34 a 52 lugares - Lavação
completa de Ônibus de 34 a 52 lugares.
Lavação Interna: lavação, aspiração dos bancos, carpetes,
assoalho, painel, vidros e guarnições.
Lavação Externa: lataria, caixa de rodas, vidros, pneus e rodas,
parte inferior dos para lamas e para choques, parte inferior da
carroceria, batente inferior e demais serviços afins, com
utilização de xampu biodegradável e secagem com flanela.

56,000 UN 118,9000 6.658,40

4 Lavação completa de retroescavadeira, escavadeiras hidráulic -
Lavação completa de retroescavadeira, escavadeiras hidráulicas
e tratores de esteiras simples ou cabinados, com utilização de
xampu biodegradável.

100,000 UN 136,9000 13.690,00
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5 Lavação completa de rolo compactadores simples ou cabinados,

- Lavação completa de rolo compactadores simples ou
cabinados, com utilização de xampu biodegradável.

24,000 UN 78,9000 1.893,60

6 Lavação completa - Lavação completa de Tratores Agrícolas
Cabinados, com utilização de xampu biodegradável.

100,000 UN 88,9000 8.890,00

7 Lavação completa de Tratores Agrícolas simples - Lavação
completa de Tratores Agrícolas simples, com utilização de
xampu biodegradável.

48,000 UN 68,9000 3.307,20

8 Lavação completa de Veículos Leves até 7 lug. - Lavação
completa de Veículos Leves (tipo passeio e utilitários até 7
lugares).
Lavação Interna: lavação, aspiração de bancos, carpetes, porta
malas, limpeza do painel, vidros e demais partes internas.
Lavação Externa: Lataria e caixa de rodas, vidros, pneus e
rodas, parte inferior dos para lamas e para choques, parte
inferior da carroceria e demais serviços afins, com batente
inferior utilização de xampu neutro e biodegradável e secagem
com flanela.

800,000 UN 43,9000 35.120,00

9 Lavação completa de Veículos Vans e Minibus de 8 a 21 lug. -
Lavação completa de Veículos Vans e Minibus (de 8 a 21
lugares), (transporte de passageiros e Ambulância).
Lavação Interna: lavação, aspiração dos bancos, carpetes,
assoalho, painel, vidros e guarnições.
Lavação Externa: lataria, caixa de rodas, vidros, pneus e rodas,
parte inferior dos para lamas e para choques, parte inferior da
carroceria, batente inferior e demais serviços afins, com
utilização de xampu neutro e biodegradável e secagem com
flanela.

300,000 UN 68,9000 20.670,00

136.101,20Total do Participante:
136.101,20Total 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.

Vargem Bonita, 18/07/2022

PREGOEIRO

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA

MEMBRO

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN

MEMBRO

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

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

JOSE RIBEIRO DO VALE 58775510944

JOSÉ RIBEIRO DO VALE


