
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000 - Lacerdópolis - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  2/2019 - PR 5/201918/01/2019Folha:  1/3 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Fevereiro de 2019, às 14:43 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  06/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  5/2019, Licitação nº 2/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição, com recursos próprios e convênios, de 01 (um) trator de pneus novo, 03 (três) distribuidores de adubo líquido de 4.000 litrosnovos, 01 (um) distribuidor de adubo líquido de 5.000 litros novo e 01 (um) distribuidor de adubo orgânico sólido e de calcário novo,conforme descrito no tópico 02 (OBJETO) do edital, os quais serão usados pela Secretaria Municipal de Agricultura na prestação deserviços aos produtores rurais de Lacerdópolis. ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  
Parecer da Comissão: Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, a Pregoeira Delcimeri Scapini Brandini eos servidores Guilherme Zanchetta e Maurício Poyer, membros da equipe de apoio designados pelo Decreto nº06/2019, iniciaram a abertura do processo licitatório em epígrafe. Presentes na sessão para participar do certamelicitatório as empresas: SPERANDIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA procurador Sr. Edson José Ribeiro,PORTALMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, proprietário Sr. Ciro Walmor Schmitz,IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA procurador Sr. Alisson Lin Ramalho dosSantos, DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP procurador Sr. Claudir Leonir Raimanuna, RINOINDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME procurador Sr. Claudir Lauermann.  Os participantespresentes apresentaram documentação necessária para credenciamento conforme cláusula 07 do edital para participardo certame licitatório, sendo os mesmos credenciados. As empresas PORTALMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA EPP, RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME e DIMAQUINASMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, apresentaram documentação para usufruir o direito de participar comoEmpresa de Pequeno Porte. Na sequência foram abertos os envelopes nº 1 - Propostas de Preços,  onde foramrubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e os representante legal e procurador das licitantes. Na análise daspropostas constatou-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do edital, estando todashabilitadas para a fase de lance do certame. Por conseguinte, a Pregoeira deu início à fase de lances verbais, os quaisestão registrados em planilhas anexo ao presente ato. Ato contínuo procedeu-se à abertura do envelope nº 2 -Documentação das licitantes hora vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricadospela Pregoeira, equipe de apoio e representante legal e procuradores das licitantes. Após análise criteriosa dadocumentação pelos presentes constatou-se que as empresas apresentaram a documentação conforme o edital,sendo as mesmas declaradas Vencedoras do Processo Licitatório. Indagados pela Pregoeira sobre a intenção derecorrer dos atos do pregão todos os representantes das empresas renunciam o direito de interpor de recursos dosatos do pregão. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada asessão, com a presente Ata aprovada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes legais dasempresas.ItemParticipante: Especificação9025 - DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 Distribuidor de adubo orgânico solido e de calcário, comesteira 700 mm, pintura a pó poliéster, escada de acesso acaixa, mancais e rolamentos auto compensadores, molastensoura para evitar que alguns objetos quebre a esteira,com duplo disco, eixo tander, aro 16 com pneus novos,capacidade  6  m³ UN 1,00  IAC 6M³ 0,0000 29.300,00    29.300,00   

Total do Participante --------> 29.300,00   _________________________ItemParticipante: Especificação10275 - PORTALMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO  E EXPORTAÇÃO LTDA EUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Distribuidor de adubo líquido novo capacidade de nomínimo  5000  litros, chapa  3/16",(polegadas) anticorrosiva, pintura interna em pó epóxi e externa em pópoliéster, bomba lobular  4 pol., vedação com selomecânico, cardan, pneus novos mínimo 900x20, 10 lonascom câmara de ar  e mangueira de  sucção  completa,mínimo 6 metros,  leque aspersor  e canhão UN 1,00  TRITONFERTILANCEDE 0,0000 20.500,00    20.500,00   
Total do Participante --------> 20.500,00   _________________________



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000 - Lacerdópolis - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  2/2019 - PR 5/201918/01/2019Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação10506 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Trator agrícola de pneus novos, ano e modelo 2019, motora diesel, tração nas 04 (quatro) rodas (4x4), turbointercooler, com potência mínima de 125 cavalos na rotaçãonominal, mínimo 04 (quatro) cilindros, cabine fechada, comar condicionado original de fábrica, no mínimo 12 (doze)marchas a frente e mínimo 08 (oito) marchas a ré, pneusdianteiros mínimo 14.9x24 R1 e pneus traseiros mínimo23.1 x 30 R1, tanque de combustível de no mínimo 170(cento e setenta litros), freios a disco e com acionamentohidráulico, embreagem multidisco úmida, pesos dianteiros etraseiros, capacidade de levante dos braços hidráulicosmínima de 4.650kgf, direção hidrostática.

UN 1,00  LS TRACTORH125 0,0000 204.000,00    204.000,00   
Total do Participante --------> 204.000,00   _________________________ItemParticipante: Especificação10507 - RINO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 Distribuidor de adubo líquido novo capacidade de  nomínimo  4000 litros, chapa  3/16" (polegadas)  anticorrosiva, pintura interna em pó  epóxi  e externa em pópoliéster, bomba lobular  4 pol., vedação com selomecânico, cardan, pneus novos mínimo 900x20, 10 lonascom câmara de ar  e mangueira de  sucção  completa,mínimo 6 metros, leque aspersor e  canhão. UN 3,00  RINO R-4000L 0,0000 19.700,00    59.100,00   
Total do Participante --------> 59.100,00   _________________________Total Geral ----------------------> 312.900,00   

 COMISSÃO: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.Delcimeri Scapini BrandiniGuilherme ZanchettaMauricio Poyer
Lacerdópolis,  6  de  Fevereiro  de  2019 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Edson José Ribeiro - ................................................................. - ProcuradorClaudir Leonir Raimanuna - ................................................................. - ProcuradorCiro Walmor Schmitz - ................................................................. - ProprietárioAlisson Lin Ramalho dos Santos - ................................................................. - Procurador
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  2/2019 - PR 5/201918/01/2019Folha:  3/3 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Claudir Lauermann - ................................................................. - Procurador


