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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 12 de Agosto de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2265/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  52/2020, Licitação nº 16/2020 - PR, 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:

aquisição de peças genuínas ou originais + mão de obra, para recuperação e montagem da bomba hidraulica e HST do trator de esteira

marca komatsu, modelo D51EX.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  23/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Aos doze dias do mês de agosto do ano de  2.020, às nove horas, reuni-se o Pregoeiro Laudecir Francio e sua equipe de

apoio, constituída pela funcionaria publica Jucilene Goldoni Caliari, designados pelo Decreto nº 2265/2016, com a

finalidade de efetuar a abertura e o julgamento dos envelopes de Propostas Comerciais e Documentação de Habilitação,

referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame as empresas: TRACTOMAQ PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA-ME e COSTA & CIA LTDA EPP. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os

representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representar suas empresas e

ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez a Srª SÍLVIA REGINA PINTO DA

SILVA DOS SANTOS procuradora da empresa TRACTOMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME e o Srº : RODRIGO LUIZ

PELLIZZARO representante credenciado da empresa COSTA & CIA LTDA EPP. Credencia-se como Micro Empresa

todas as empresas acima citadas. Indagados pelo pregoeiro sobre a opção de microempresa todas as empresas acima

citadas se credenciam como Microempresas ou empresa de Pequeno Porte.Na sequência, foi observado a apresentação

da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração

verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo as empresas apresentaram a

declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo

Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que as

licitantes apresentaram as mesmas conforme os requisitos mínimos fixados no Edital. Por conseguinte, o Pregoeiro deu

início às fases dos lances verbais, os quais estão em planilhas rubricadas anexas ao presente auto. Ato contínuo

procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação da licitante vencedora, sendo que os

documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos representantes

legais das licitantes. Na análise da documentação constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme

exigência do presente Edital. Após analise criteriosa da documentação do presente certame, pelos participantes

presentes, as partes não manifestaram qualquer objeção, inclusive quanto ao interesse de recorrer, renunciando de

forma expressa este ultimo. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos

representantes legais das licitantes presente ao final da sessão.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

10018

-

TRACTOMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

12Y-12-11130- ACOPLAMENTO

UN 1,00  

O.I.D51EX12Y1211130

0,0000

1.738,49    1.738,49   

2

708-2L-32150- Rolamento

UN 2,00  

O.I. HST

7082L32150

0,0000

289,7468 579,49   

3

708-3S-14250- Pistão

UN 1,00  

G.K-PIST.7083S14250

0,0000

1.352,1519 1.352,15   

4

720-1L-13420- Placa

UN 2,00  

G.KS.B.HST7201L13420

0,0000

2.276,5823 4.553,16   

5

720-2L-13530- Rolamento

UN 4,00  

O.I.R.7202L13530

0,0000

1.124,4937 4.497,97   

6

kit reparo bombra hidraulica ( externo e interno)

UN 1,00  

O.I.KIT

V.B.HID.

0,0000

1.002,616  1.002,62   

7

Kit reparo bomba HST( externo e interno)

UN 1,00  

O.I.KIT

V.B.HSTD51EX

0,0000

2.566,3291 2.566,33   

8

Serviço tecnico e mão de obra para trocar peças e

vedações da bomba hidraulica e HST, montagem, e testes,

serviço trocar acoplamento do volante do motor e

deslocamento  para montagem da bomba no trator de

esteira komatsu, deixando o mesmo em pleno estado de

funcionamento.

SER 1,00  

SERVIÇO

0,0000

5.509,789  5.509,79   

Total do Participante -------->

_________________________

21.800,00   

Total Geral ---------------------->

21.800,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

-

Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  16/2020 - PR

52/2020

29/07/2020

Folha:  2/2

 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.

 LAUDECIR FRANCIO

JUCILENE GOLDONI CALIARI

SUZANA GIOMBELLI

MOIRA COMBOSKI

JULIE REGINATO

PAULO DE BORTOLI

Ipumirim,  12  de  Agosto  de  2020

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio


