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OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 

contratação de serviços de limpeza de ruas, serviços de pintura de meio fio, faixas de pedestre e 

sinalização em ruas e serviços de jardinagem, do tipo homem/hora para serviços a serem realizados 

no Município, de acordo com a demanda.  

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 02/09/2022, às 14:30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, para 

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

dos itens descritos na Licitação nº. PR44/2022, 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: 

 
 5853 - VALDECIR PEREIRA DA SILVA 75345790906 (41.789.310/0001-14) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 20237 - A presente licitação tem por objeto o 

REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de 

serviços de limpeza de ruas, serviços de pintura de 

meio fio, faixas de pedestre e sinalização em ruas e 

serviços  

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE 

PREÇOS para possível contratação de serviços de 

limpeza de ruas, serviços de pintura de meio fio, faixas 

de pedestre e sinalização em ruas e serviços de 

jardinagem, do tipo homem/hora para serviços a serem 

realizados no Município, de acordo com a demanda.  

UN  1.000  23,00  

23.000,00 

Total (R$):  

23.000,00 
 

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. 

 

Peritiba-SC, 02/09/2022. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 

VALDECIR PEREIRA DA SILVA 
VALDECIR PEREIRA DA SILVA 75345790906 

 

 

 

_____________________________________ 

Pregoeiro 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

 

_____________________________________ 
MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 

 

_____________________________________ 
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL 

 

 

 


