
ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL 
MUNICIPIOo DE LACERDOPOLIS Nr.: 4/2021 - PR 

CNPJ: 82.939.471/0001-24 Processo Adminlstrativo: 

RUA 31 DE MARCO 1050 Processo de Licitação: 5/2021 

000 8960 Lacerdópolls - SC C.E.P:: Data do Processo: 26/02/2021 

Folha: 1/2 

OBJETO DA LICITAÇÃO 
Aquisição de semente de avela preta pura, selecionada e devidamente certificada pelo órgão fiscalizador do produto, para serem doadas 
aos produtores rurais do Municipio, visando a formação de pastagem de inverno do ano de 2021 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr 
Ao(s) 12 de Março de 2021, às 14:13 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto n 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes nabidoas pa 

fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório n° 5/2021, Licitação n° 4/2021 PR, na modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL 

, reuniram-se os membros da 

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 

discriminando os) comissão emitiu parecer 
vencedor(es), conforme segue abaixo: 

propostas, a 

Parecer da Comissão: AOS dose dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, a Pregoeira Delcimerí Scapini Brandini e 

OS servidores Guilherme Zanchetta e Marisa Amaral Neto Silva, membros da equipe de apoio designados pelo Decreto 

n° 03/2021, iniciaram a abertura do processo licitatório em epigrafe. Presentes na sessão para participar do certame 

licitatório as empresas: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LACERDOPOLIS - COOLACER procurador Wiliam 

Proner, SEMENTES RENASCER EIRELI procurador DJElISON REGIS DE OLIVEIRA. Os participantes presentes 

apresentaram documentação necessária para credenciamento conforme Cláusula 07 do edital para participar do 

certame licitatório, sendo os mesmos credenciados. Na sequëncia foram abertos os envelopes n° 1- Propostas de 

Preços, onde foram rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e procuradores das licitantes. Na analise das propostas 

constatoU-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do edital, estando as mesmas 

habilitadas para a fase de lance do certame. Por conseguinte, a Pregoeira deu inicio a fase de lances verbais, os quais 

estão registrados em planilhas anexO ao presente ato. Ato continuo procedeu-se a abertura do envelope n 2 

Documentaçao da licitante hora vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conteridos e rubricados 

pela Pregoeira, equipe de apoio e prOcuradores presentes. Após análise criteriosa da documentação pelos presentes 

Constatou-se que a empresa apresentou a documentaçaO Conforme o edital, sendo a mesma declarada Vencedora do 

Processo Licitatório. Indagados pela Pregoeira sobre a intenção de recorrer dos atos do pregao os procuradores 

presentes renunciam o direito de interpor de recursos dos atos do pregão. Diante disso, esta Comissão recomenda que 

seja homologado pelo Prefeito o presente resultado depois de decorrido o prazo conforme edital. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata, que segue assinada pela Pregoeira, equipe de apoIo e 

procuradores. O envelope n° 02 (habilitação) foi devolvido para o procurador da empresa cOOPERATIVA 

COOLACER. 
AGROPECUARIA DE LACERDOPOLIS 

Participante: 10322 SEMENTES RENASCER LTDA 

|Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário L Preço Total 
0,0000 Item Especificação 51.000,00 85,00 600,00 RENASCER 

Semente de Aveia sacas com 40 Kg (quarenta quilogramas) SC 

cada, de semente de aveia preta pura, selecionada e 

devidamente certificada pelo órgão fiscalizador do produto, 

para serem doadas aos produtores rurais do Municipio, 
visando a formaçao de pastagem de inverno 

1 

51.000,00 Total do Participante -- 

Total Geral =****-*******> 51.000,00 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual fol assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes. 

Lacerdópolis, 12 de Março de 2021 

cOMISSÃO: 
Delcimeri Scapini Brandini K Pregoelro(a) 

Guilherme Zanchetta w GoJAmbro 
Marisa Amaral Neto Silva nembro 

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

kaProcurador WILLIAM PRONER 

DJEISON REGIS DE OLIVEIRA ******.. ProCurador 


