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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Setembro 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  58/2020, Licitação nº 19/2020 - 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:

registro de preço  para fornecimento de sêmen bovino e materiais, para atender o programa de melhoramento genético do rebanho leiteiro

do Município de Ipumirim, com as características e quantidades constantes no anexo III do presente edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  28/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, o pregoeiro Laudecir Francio e a

servidora  Jucilene Goldoni Caliari, membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 2265/2016, deram

abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referente à Licitação em

epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: CAMPESTRE VET COMÉRCIO DE PRODUTOS

VETERINÁRIOS LTDA, DNA GENÉTICA COMÉRCIO EIRELI, PROGENÉTICA COMÉRCIO DE SÊMEN LTDA, ALTA

GENETICS DO BRASIL LTDA, NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME e SEMEX DO

BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 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 o Sr. ÁLVARO

SOBREIRA DA SILVA JÚNIOR, representante credenciado da empresa, NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, o Srº FABIO JOSÉ RECKZIEGEL procurador da empresa SEMEX DO BRASIL

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, o Srº  JEAN RODRIGO FURLAN  representante credenciado da

CAMPESTRE VET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, o Srº JULIANO TEBALDI representante

credenciado da empresa  DNA GENÉTICA COMÉRCIO EIRELI, o Srº GIANI MARSAL ZAN sócio proprietário da

empresa PROGENÉTICA COMÉRCIO DE SÊMEN LTDA  e o Srº CLADEMIR MICHEL procurador da empresa ALTA

GENETICS DO BRASIL LTDA. Indagados pelo Pregoeiro sobre a opção de Micro Empresa somente as empresas

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e  ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA não se

Credenciam como Micro Empresa as demais são optantes. Na sequencia, 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. Entretanto nos itens 03, 05 e 06 não houve empresa

interessada em cotar. Por conseguinte, o pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em

planilhas anexo ao presente auto.  Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação

das licitantes vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo pregoeiro, a

equipe de apoio e os Representantes Legais das licitantes. Na análise da documentação, constatou-se que as empresas

apresentaram a documentação conforme exigências do presente Edital. A Comissão de licitação, procedeu a verificação

no cadastro, sendo que as empresas participantes não apresentaram qualquer espécie de restrição. As consultas

passam a integrar a documentação do certame, conforme o item 6.1.5 do edital. 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, a equipe de apoio e os representantes legais das empresas presentes ao final da sessão.

Item

Participante:

Especificação

7705

-

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L

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

4

sêmen bovino importado da raça Jersey com as seguintes

características mínimas comprovadas através de provas

oficiais na base americana do Dairybulls ou Interbull de

agosto de 2020, com: JPI igual ou superior a +65; PTA Leite

igual ou maior a +400 libras; confiabilidade para produção

igual ou maior a 72%;    células somáticas igual ou menor a

3.00; PTA tipo igual ou maior a 0,40; composto de úbere

(JUI) igual ou maior a 6.0; úbere anterior igual ou maior a

0.40; altura úbere posterior igual ou maior a 0,70; largura

úbere posterior igual ou maior a 0.30.

DS 1.500,00  

GINKGO

0,0000

19,65    29.475,00   

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

29.475,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

7814

-

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA.

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

9

luvas plásticas descartáveis de 5 (cinco) dedos e cano longo

para inseminação artificial de bovinos, caixa com 25

unidades

PCT 400,00  

WAGO

0,0000

7,75    3.100,00   

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

3.100,00   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

9698

-

NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -

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

10

Nitrogenio Liquido para conservação de semen

L 3.000,00  

NITROTEC

0,0000

3,00    9.000,00   

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

9.000,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

10125

-

DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA-EPP

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

7

sêmen bovino da raça Gir Leiteiro com as seguintes

características mínimas, comprovadas pela prova oficial

PMGZ 2020 com as seguintes características mínimas: mãe

com lactação igual ou acima de 7.000  kg;  PTA Leite maior

que 500 kg; facilidade de ordenha menor que +2,2 e

temperamento menor que +1,50.

DS 800,00  

DNA

G.B./ASSIRIOBRAS

0,0000

9,96    7.968,00   

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

7.968,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

10673

-

PROGENÉTICA COMÉRCIO DE SEMEN LTDA

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

2

sêmen bovino importado da Raça Holandesa preto e branco

com as seguintes características mínimas comprovadas

através de provas oficiais na base americana do Dairybulls

ou Interbull de agosto de 2020,  com:  TPI igual ou maior a

+2100; PTA leite igual ou maior a +400 libras; PTA proteína

igual ou maior a 40; PTA gordura igual ou maior a 30; células

somáticas igual ou menor a 3,00;  vida produtiva  igual ou

maior a 3,0; composto de úbere igual ou maior a 1.0;  úbere

anterior igual ou maior a 1,00; altura úbere  posterior igual ou

maior a 1,00 largura do úbere posterior igual ou maior a 1,00;

facilidade de parto igual ou menor a 2.5.

DS 1.000,00  

ENFORCE

0,0000

17,80    17.800,00   

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

17.800,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

10674

-

CAMPESTRE VET COMÉRCIO DE PROD.VETERINÁRIOS LTDA

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

1

doses de sêmen bovino importado da Raça Holandesa preto

e branco com as seguintes características mínimas

comprovadas através de provas oficiais na base americana

do Dairybulls ou Interbull de agosto de 2020,  com:  TPI igual

ou maior a +2500; PTA leite igual ou maior a 1300 libras;

PTA proteína igual ou maior a 40; PTA gordura igual ou

maior a 30; confiabilidade produção igual ou maior a 75%;

células somáticas igual ou menor a 3,00;  vida produtiva

igual ou maior a 4,5; composto de úbere igual ou maior a 1.0;

úbere anterior igual ou maior a 1,00; altura úbere  posterior

igual ou maior a 1,00 largura do úbere posterior igual ou

maior a 1,00; facilidade de parto igual ou menor a 3.0.

DS 1.500,00  

Genex-1ho14135

0,0000

19,80    29.700,00   

8

bainhas para inseminação artificial tipo francesa, pct/50

unidades

PCT 150,00  

CRYOGAIME

0,0000

16,90    2.535,00   

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

32.235,00   

_________________________

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

99.578,00   
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 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,  21  de  Setembro  de  2020

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

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

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

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

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

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


