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Edital de Pregão Presencial Nº 21

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 34/2020

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

Marcio Luiz Martniski Representante- ..........................................................

Malos hoffmann Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 SAMANTA REOLON AMERICO  Pregoeiro- ..........................................................

 Heverton H. Mattos  MEMBRO- ..........................................................

 Pamela Maria Bergamo  MEMBRO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
14:34 horas do dia 12   de  Agosto   de   2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: A licitante BERTINATTO MAQUINAS EIRELI (5240)., demonstrou enteresse em recurso, alegando que a
consecionaria/ assistencia tecnica informada pela licitante MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (3620), fica a mais de 200 km do municipio de Anita

 Garibaldi, indo contra solicitado no Item 5.1 letra e)  e)Comprovante que Possui concessionária ou assistência técnica autorizada a uma distância máxima
de 200km do município de Anita Garibaldi. do referido edital.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

5240 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI 345.000,0000Sim

3620 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 340.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

345.000,0000DesistiuBERTINATTO MAQUINAS EIRELI1 Desistiu

325.000,0000MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA1 0,0000

                                O licitante MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor de R$ 325.000,0000 
(trezentos e vinte e cinco mil reais).

ITEM  1 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLOS, NOVO, compreendendo as seguintes
especificações mínimas: - Cilindro liso; - Capa corrugada (pé de carneiro); - Motor a diesel turbo alimentado,
de no mínimo 04 cilindros; - Potência mínima de 110 HP; - Com tração no tambor dianteiro e rodas traseiras; -
Transmissão hidrostática; - Cabine fechada com ar condicionado; - Com sistema de segurança rops fops; -
Luzes de trabalho diurna e noturna; - Pneus de tração; - Peso operacional mínimo de 10.000 kg; - Impacto
dinâmico em baixa de no mínimo 16.500 kgf; - Impacto dinâmico de alta amplitude de no mínimo 29.500 kgf; -
Ano e modelo 2020; - Demais itens e equipamentos de série previstos no catalogo para o modelo ofertado e
os previstos em lei. - Com garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento técnico.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 12/08/2020, as 14:31:08, na PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, 
designados pelo(a) Portaria 151/2019 com o objetivo de Nomeia Pregoeiro e equipe de apoio. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 21 
destinado a A presente licitação tem por objeto a aquisição de rolo compactador vibratório de solos, novo., conforme especificações constantes no 
Anexo "E" deste Edital..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

5240 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI CNPJ: 11.920.102/0001-41

3620 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 83.675.413/0002-84

             


