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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Maio de 2020, às 09:56 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO         , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  007/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  17/2020, Licitação nº 13/2020 - 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 preços para eventual aquisição de doses de Sêmen Bovino, nitrogênio, luvas e bainhas para a Secretaria de Agricultura do

Município de Braço do Trombudo/SC

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

O Pregoeiro deu inicio a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento da

proposta das duas empresas credenciadas: REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO JK LTDA e NITROTEC COMÉRCIO

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, recebidos e abertos os respectivos envelopes das propostas, sendo que a

empresa NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA  apenas cotou os itens 04, 05 e 06,

sendo que a mesma portanto foi desclassificada  para a fase de lances, tendo em vista que o julgamento adotado foi

MENOR PREÇO POR LOTE. Sendo que a empresa classificada REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO JK LTDA

propôs somente um novo lance. A empresa NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA neste

ato manifesta a vontade em impetrar com recurso alegando que ao preencher a proposta a mesma não mencionava

tratar-se pregão por lote único, bem como no item 6.3.2 do edital o qual diz que os lances deverão ser formulados por

preço unitário não mencionando em lote, que ainda argumenta que o CNAE da empresa vencedora não possui

autorização para comercialização de Nitrogênio, sendo que a empresa fica cientificada neste ato que possui o prazo de

03 dias úteis para fazê-lo por escrito e posteriormente 03 dias uteis iguais para contrarrazões da empresa vencedora.

Sendo declarada vencedora a empresa REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO JK LTDA  conforme segue:

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

9272

-

REPRESENTACOES E COMERCIO J.K. LTDA

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

1

Sêmem bovino convencional,nacional ou importado da

raça holandesa com prova não anterior a dezembro de

2019 pelo CDCB ou equivalente ao INTERBULL que

tenha as seguintes caracteristicas minímas:PTA leite

maior ou igual a 1.100 libras;PTA gordura maior ou igual a

0,0;proteina(%) maior ou igual a 0,05;vida produtiva maior

ou igual a 2,5;Escore de celulas somaticas menor ou igual

a 2,75;PTA tipo maior ou igual a 1,50;composto de ubere

maior ou igual a 2,5;facilidade de parto menor ou igual a

6,0;indice de prenhes das filhas(DPR)maior ou igual

a1,50;PTA tipo maior ou igual a 1,50;composto de ubere

maior ou igual a 2,5;composto de pernas e pés maior ou

igual a 1,00;STA largura de garupa maior ou igual a

2,0;STA ubere anterior maior ou igual a 3,00;STA

profundidade de ubere maior ou igual a 3,00;

DS 250,00  

009H004007

Barão S.S

0,0000

21,2447 5.311,18   

2

Sêmem bovino convencional de touro  da raça Jersey,com

prova não anterior a dezembro de 2019 pelo CDCB ou

equivalente ao INTERBULL que tenha as seguintes

caracteristicas minimas:PTA leite maior ou igual a  250

libras;PTA sólidos totais maior  ou igual a 65

libras;confiabilidade de produção maior ou igual a

95%;merito liquido maior ou igual a 400 libras;PTA  tipo

maior ou igual a 1,5;composto de ubere maior ou igual a

15;STA estatura maior ou igual a 1;STA profundidade

maior ou igual a 1,5;STA ligamento central maior ou igual

a 0;

DS 800,00  

009JE00216

Della S.S

0,0000

24,6553 19.724,24   

3

Sêmem bovino convencional de touro da raça Angus,com

pelagem vermelha(RED ANGUS) registrado na

Associação Nacional dos Criadores Herd Book,collares e

prova não anterior a 01/2020 com os seguintes dados de

performance de acordo com o PROMEBO; que atenda as

seguintes caracteristicas minimas;DEP ganho de peso do

nascimento à desmama maior ou igual a 1,20;DEP

conformação na desmama maior ou igual a 0,20;DEP

musculatura na desmama maior ou igual a 0,30;DEP

ganho de peso do nascimento ao sobreano maior ou igual

a 1,40;DEP conformação ao sobreano maior ou igual a

0,25;DEP musculatura ao sobreano maior ou igual a 0,30;

DS 350,00  

AR399EROS

S.S

0,0000

23,1253 8.093,86   

4

Nitrogenio entregue no local (secretaria da Agricultura)

LTS 800,00  

White Martins

0,0000

7,6012 6.080,96   

5

Bainha Universal pct 50 unidades

PCT 60,00  

06.01.0035

Cryogaine

0,0000

25,8247 1.549,48   
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LOTE:  1
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Participante:
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9272

-

REPRESENTACOES E COMERCIO J.K. LTDA

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

6

Luvas especiais descartaveis caixa com 100 unidades

CX 50,00  

EVA Especial

Wago

0,0000

64,8055 3.240,28   

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

_________________________

44.000,00   

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

44.000,00   

 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.

Clóvis Samp

Jean Carlos Correa da Costa Sharf

Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz

Braço do Trombudo,  27  de  Maio  de  2020

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

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

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

José sergio Fagundes - ................................................................. -  NITROTEC - COMERCIO DE PRODUT

Jean Carlos Koepsel - ................................................................. - REPRESENTACOES E COMERCIO J.K.


