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OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL 162/2022

PARECER DA COMISSÃO

O Pregoeiro deu início a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital,  realizou-se o recebimento
dos  documentos  de  credenciamento  e  efetuou  a  consulta  da  regularidade  das  empresas  e  seu(s)  sócio(s)  majoritário(s)
junto 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 dos envelopes da(s)  proposta(s)   e envelope(s)  de documentos de habilitação
da(s) empresa(s) credenciada(s), deu início a sessão pública, os envelopes foram rubricados pelos membros da comissão e
representante(s) presente(s), não havendo manifestação referente os documentos de credenciamento e envelopes em ato
contínuo  procedeu-se  a  abertura  dos  envelopes  da(s)  proposta(s)  os  quais  foram  rubricados  pelo(s)  participante(s)  e
membros da comissão, após deu-se início a fase de disputa da(s) licitante(s) classificada(s) para lances orais, o julgamento
adotado  foi  MENOR  PREÇO  POR  ITEM.  Sendo  que  durante  a  fase  de  lances  a  licitante  não  apresentou  nova  proposta
mesmo após provocação do pregoeiro, conforme segue abaixo, não houve manifestação de recurso para fase de lances:

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 162/2022 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: 29/11/2022 08:30

Participante: TIPO EXPORTACAO SOM E LUZES LTDA - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Som de rua com 1 carro picap com 1 cx de som - com no
mínimo 4 autofalantes, com no mínimo 15 polegadas MG6,
com no mínimo 4 cornetas hdc 1000, com no minimo 4 super
tuiter 80 wats, com no mínimo 1 mix com duas entrada para
microfone, 1 microfone sem fio, com no minimo 1 aparelho
de cd player com entrada USB, com no mínimo 2 modulos
digitais, com no mínimo 1 crosover, tudo em perfeito
funcionamento, mais o motorista habilitado - Comum

750,000 HORA Comum 85,00 63.750,00

63.750,00Total do Participante:
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63.750,00Total 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, 29 de novembro de 2022

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

PREGOEIRO
Clóvis Samp

MEMBRO
CRISTIANO HADLICH

MEMBRO
Gean Carlos Cavilia

Antônio José Gonçalves

(TIPO EXPORTACAO SOM E LUZES LTDA - ME)

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


