
 

Município de Peritiba 
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 

82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 

prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br  

 

 

Pregão Presencial: PR50/2021 

EMISSÃO: 10/12/2021 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de 

peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, 

destinadas a manutenção dos veículos, caminhões e ônibus pertencentes a frota municipal, 

conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

 

ATA DE JULGAMENTO 

 

No dia 27/12/2021, às 08h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 191/2021 de 03/09/2021, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR50/2021, 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: 

 
 Grupo de itens: 6 - Lote 6 
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Desconto 

(%) 
Situação Data 

Sim 3161 - RAFAEL FELIPE PERSIO 30,00% Maior desconto 27/12/2021 
 Lances efetuados 
 Licitantes não ofertaram lances para este lote. 
Foi vencedor do lote a empresa RAFAEL FELIPE PERSIO, com o desconto de 30,00% (trinta por cento).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 Grupo de itens: 7 - Lote 7 
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Desconto 

(%) 
Situação Data 

Sim 3161 - RAFAEL FELIPE PERSIO 30,00% Maior desconto 27/12/2021 
 Lances efetuados 
 Licitantes não ofertaram lances para este lote. 
Foi vencedor do lote a empresa RAFAEL FELIPE PERSIO, com o desconto de 30,00% (trinta por cento).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 Grupo de itens: 8 - Lote 8 
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Desconto 

(%) 
Situação Data 

Sim 3161 - RAFAEL FELIPE PERSIO 30,00% Maior desconto 27/12/2021 
 Lances efetuados 
 Licitantes não ofertaram lances para este lote. 
Foi vencedor do lote a empresa RAFAEL FELIPE PERSIO, com o desconto de 30,00% (trinta por cento).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 Grupo de itens: 9 - Lote 9 
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Desconto 

(%) 
Situação Data 
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Sim 3161 - RAFAEL FELIPE PERSIO 30,00% Maior desconto 27/12/2021 
 Lances efetuados 
 Licitantes não ofertaram lances para este lote. 
Foi vencedor do lote a empresa RAFAEL FELIPE PERSIO, com o desconto de 30,00% (trinta por cento).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 Grupo de itens: 10 - Lote 10 
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Desconto 

(%) 
Situação Data 

Sim 3161 - RAFAEL FELIPE PERSIO 30,00% Maior desconto 27/12/2021 
 Lances efetuados 
 Licitantes não ofertaram lances para este lote. 
Foi vencedor do lote a empresa RAFAEL FELIPE PERSIO, com o desconto de 30,00% (trinta por cento).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 

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. 

 

Peritiba-SC, 27/12/2021. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 

Paulo Cesar Dias Baptista 
RAFAEL FELIPE PERSIO 
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REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
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ADEMAR GRAVE 

 

_____________________________________ 
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