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OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE POÇO
ARTESIANO NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL 103/2022

PARECER DA COMISSÃO

O Pregoeiro deu início a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, realizou o recebimento dos
documentos  de  credenciamento  e  efetuou  a  consulta  da  regularidade  da  empresa  e  seu(s)  sócio(s)  majoritário(s)  aos
cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União as quais estavam todas de acordo,
em seguida fazendo o acolhimento das propostas da UNICA empresa credenciada, recebido e aberto o respectivo envelope
da proposta o qual foi rubricado pelos participantes e comissão, o julgamento adotado foi MENOR PREÇO POR LOTE. Não
houve  intenção  de  interposição  de  recurso  as  propostas  de  preços.  Sendo  que  durante  a  fase  de  lances,  a  licitante  não
ofertou novos lances mesmo após a provocação do pregoeiro, conforme segue:

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 18/2022,
para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos
itens descritos no Processo Licitatório Nº 103/2022 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:

Data e Hora da Sessão: 04/07/2022 08:30

Lote: 1
Participante: PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Conjunto motobomba - vazão Mínima 10 m3/h – Pressão a confirmar
no local e conforme perfuração – Tensão de alimentação Trifásica
380V

1,000 UND LEÃO 8.500,00 8.500,00

2 Quadro de comando – Compatível com a motobomba fornecida -
composto de, no mínimo, Disjuntor geral – acionamento manual e
remoto – relê de falta de fase – relê de nível do poço – rêle térmico de
proteção. OBS: caso a potência do equipamento seja superior a 10cv,
deverá ser ofertado sistema de partida adequado

1,000 UND LEÃO 1.700,00 1.700,00

3 Sensores de nível no poço, cabos de alimentação e controle - Kit com
3

1,000 KIT DACOTA 1.480,00 1.480,00

4 Tubulação adutora interna - do poço (até o cavalete superior) a ser
dimensionada pelo fornecedor conforme vazão da bomba

150,000 Metro QUALYTUBO
S

260,00 39.000,00

5 Cavalete de descarga superior - composto de no mínimo, saída para
descarga equipada com registro – saída para interligação na rede,
equipada com registro e válvula de retenção. Medidor de vazão
(hidrômetro)

1,000 UND DECA 1.200,00 1.200,00

6 Tubulação de proteção e revestimento adequada - contendo tampa de
proteção e ancoragem na parte superior

8,000 Metro QUALYTUBO
S

400,00 3.200,00

7 Serviço de perfuração do poço - com profundidade estimada de 150
metros

150,000 Metro PRÓPRIA 180,00 27.000,00

8 Serviço de limpeza e teste de vazão - poço por 24 horas 1,000 SERV PRÓPRIA 4.000,00 4.000,00

9 Serviço de instalação dos equipamentos e operacionalização - do
sistema poço-bomba-painel elétrico

1,000 SERV PRÓPRIA 1.350,00 1.350,00

10 Treinamento básico no local, aos operadores do sistema - quanto aos
cuidados e procedimento de acionamento do

1,000 SERV PRÓPRIA 1.400,00 1.400,00
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sistema

88.830,00Total do Participante:

88.830,00Total 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.

Braço do Trombudo, 04 de July de 2022

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes:

PREGOEIRO

Clóvis Samp

MEMBRO

CRISTIANO HADLICH

MEMBRO

Gean Carlos Cavilia

Edilmo Martins de Lima

(PERFUGEL - PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA)

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


