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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Junho de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2568, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  78/2022, Licitação nº 22/2022 - 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:

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

leiteiro do Município de Ipumirim, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 6 (SEIS) MESES, para

eventuais e futuras aquisições, conforme descrição do anexo II e Termo de Referência do anexo III do edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  37/2022    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2022, às quatorze horas, a Pregoeira Jucilene Goldoni Caliari e o servidor

Laudecir Francio, membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 2568/2021 de 06 de janeiro de 2021,

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

Licitação em epígrafe.  Apresentou-se para participar do certame a empresa: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA.

Inicialmente a parte foi advertida de que a licitação será gravada, através do sistema audiovisual. Aberta a sessão

pública pela Pregoeira,  a mesma solicitou que o representante apresentasse a documentação comprobatória de

posse de poderes, para representarem sua empresa e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens

do Edital. Assim o fez, o Srº RENAN CARLOS ZUANAZZI, procurador da empresa ALTA GENETICS DO BRASIL

LTDA. Indagado pela Pregoeira sobra a opção de microempresa, a empresa acima transcrita não se credencia como

microempresa. 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, a empresa apresentou a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o

envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pela Pregoeira, sua equipe de apoio e o representante legal da

licitante presente. Na análise da proposta constatou-se que a empresa apresentou a proposta conforme exigências do

presente Edital, sendo que para os itens 1 e 2 do anexo II do edital, a empresa foi classificada, para as fases

seguintes em tais itens. Em relação ao item 3 do anexo II do edital, a licitante apresentou proposta de valor superior

ao fixado no edital, razão pela qual foi desclassificada. Considerando ser a única empresa participante do certame foi

consultado seu representante sobre a possibilidade de ser apresentada nova proposta, na conformidade do valor

fixado no edital. Pelo representante foi dito que não, em virtude de o preço fixado ser inferior a aquele praticado no

mercado. Diante disso, fica mantida a desclassificação do mencionado item, assim como também diante da

informação do representante da empresa não será concedido o prazo previsto no edital (item 7.16), para apresentar

nova proposta. Houve um equivoco no sistema Betha Compras, referente a numeração dos itens, nos quais os itens

ficaram numerados desta forma: item 06 igual a 01 do anexo II do edital, item 07 igual ao 02 do anexo II do edital e

item 10 igual ao 03 do anexo II do edital.  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 pela

Pregoeira sua equipe de apoio e o representante legal da licitante presente. Na análise da documentação,

constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme o presente Edital. A Comissão de licitação,

procedeu a verificação no cadastro, sendo que a empresa participante não apresentou qualquer espécie de restrição.

A consulta passa a integrar a documentação do certame, conforme o item 6.1.6 do edital. Após analise criteriosa da

documentação do presente certame, pelo participante presente, a parte não manifestou 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 pela

Pregoeira, a equipe de apoio e o representante legal da empresa presente ao final da sessão.

Item

Participante:

Especificação

7814

-

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA.

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

6

Sêmen bovino da raça Gir Leiteiro com prova oficial ABCZ

2021 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 500,00  

NINO FIV

011GL09059

0,0000

15,00    7.500,00   

7

Sêmen bovino raça RED ANGUS com prova na base da

associação americana de red angus, não inferior a Agosto

de 2021 com as seguintes características: Facilidade de

parto direta igual ou superior a 12, Peso a desmama igual

ou superior a 70 libras, peso ao ano igual ou superior a 120

libras, marmoreio igual ou superior a 0,20

DS 1.000,00  

HEDGE

FUND011AR03074

0,0000

18,00    18.000,00   

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

25.500,00   

_________________________

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

25.500,00   
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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.

JUCILENE GOLDONI CALIARI

LAUDECIR FRANCIO

TATIANE ZANELLA

SUZANA GIOMBELLI

Ipumirim,  27  de  Junho  de  2022

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

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO


