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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 9 de Junho de 2017, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  7797, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  48/2017, Licitação nº 23/2017 - 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 NITROGÊNIO LÍQUIDO, LUVAS, BAINHA E SÊMEM.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  30/2017    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 48/2017, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 23/2017, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE SÊMEM, NITROGÊNIO LÍQUIDO, LUVAS E BAINHA. Aos nove dias do mês de junho de dois mil e
dezessete, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua
equipe de apoio, para abertura e julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do
certame licitatório. Apresentaram tempestivamente os envelopes credenciamento, proposta e documentação as

 seguintes empresas:  *Sr. MAURICIO ANDOLFATTO, representante legal da Empresa SEMENTEC GENETICA
LTDA;   *        Sr. CEZAR LUIZ MAYER, representante legal da Empresa LUCINEIA DE FRANÇA EIRELI - ME;  *
Sr. FABIO JOSÉ RECKZIEGEL, representante legal da Empresa NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOR
AGROPECUÁRIOS LTDA;  *   Sr. GILBERTO TERRIBILE,  representante legal da Empresa COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA.  Iniciada a sessão verificou-se que constou
erroneamente no edital o número do processo licitatório e o número do pregão, onde consta PROCESSO
LICITATÓRIO Nº23/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017, retifica-se para PROCESSO
LICITATÓRIO Nº48/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017.  Após o recebimento e análise da
documentação referente ao credenciamento verificou-se que as empresas que entregaram os envelopes estão aptas a
participar do certame. Todas as empresas entregaram os envelopes conforme relação acima, e conforme previsto no
edital, e todas devidamente representadas para a fase verbal de lances. Ato contínuo, foram disponibilizados os
envelopes para que os licitantes rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Após o pregoeiro determinou a abertura
dos envelopes contendo as propostas dos participantes credenciados, sendo disponibilizados aos licitantes para que
conferissem a validade das propostas e rubricassem as mesmas. Após o pregoeiro passou a lançar os licitantes e
seus respectivos valores no sistema, foi  aberto para a etapa de lances sem nenhuma ocorrência. Realizo-se todo o
processo de lance do certame sendo este finalizado e depois os envelopes de habilitação eram abertos, rubricados e
conferidos por todos. A empresa COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE
LTDA representada pelo Sr. GILBERTO TERRIBILE, não apresentou a certidão de Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica no envelope de habilitação. A sessão foi suspensa por 10 minutos e a pregoeira consultou a Assessoria
Jurídica. Considerando que, é possível a consulta da respectiva certidão pela internet e que, o Licitante apresentou o
contrato social da empresa no ato do credenciamento, a pregoeira juntamente com a comissão de licitação decidiu
verificar na internet a respectiva certidão constatando que a referida empresa exerce atividade econômica dos
produtos/itens por ela vencidos, nos termos do contrato social apresentado. Sendo assim, a Pregoeira juntamente
com os membros da comissão de licitação que estavam presentes decidiu habilitar a empresa COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA, tendo em vista a grande e urgente
necessidade do Município em adquirir os produtos, na economicidade da administração pública, bem como os dados
fornecidos pela certidão são também verificáveis em outros documentos, como cópia autentica do contrato social e
certidão simplificada. As empresas participantes apresentaram toda a documentação exigida no edital restando
vencedores dos itens, conforme demonstrado na quadro comparativo de preços, em anexo ao processo. Em seguida
o pregoeiro questionou aos licitantes quanto a intenção de promover recursos onde houve a expressa manifestação
em não promovê-lo, sendo assim o pregoeiro adjudicou os itens aos vencedores. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

10421 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS NOSSA SENHORA D

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

3 BAINHA PARA INSEMINAÇÃO PACOTE COM 50 UN un 300,00  BOVIGAIME 0,0000 11,30    3.390,00   
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Item

Participante:

Especificação

10421 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS NOSSA SENHORA D

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

4 Dose de sêmem bovino de raça Holandesa com prova de
abril/2017 atualizada pelo Dairybulls, na base americana,
contendo as seguintes características:
Leite Lbs: => 800;
Confiabilidade de produção: => 94%;
Com, no mínimo, 5500 filhas provadas em, no mínimo,
1000 rebanhos;
Positivo para proteína acima de 15 libras;
Vida produtiva: => 3;
Estatura: =< 2,30;
Inserção anterior de úbere: => 1,60;
Altura de úbere posterior: => 0,92;
Composto leiteiro: => 1,05;
Largura de úbere posterior: => 0,80;
Ligamento central: => 1,66;
Profundidade de úbere: => 2,45;
Tipo: => 1,20;
TPI: => 1926;
Células somáticas: =< 2,89;
Composto de úbere: => 1,52;
Composto de patas e pernas positivo;
Largura de garupa positivo acima de 0,85;
Facilidade de parto: =< 6,5;
Fertilidade de filhas (DPR) positivo;
Força: => 0,95;
Profundidade corporal: => 1,20;
Composto corporal superior a 1,15;
Nascimento não inferior a 2005;
Não conter linhagens de pais: SHOTTLE 029H012209,
GOLDWYN 200HO03205;
Touros livres de apotites, devendo apresentar atestado de
sanidade.

un 2.000,00  DOMAIN 0,0000 27,50    55.000,00   

5 Sêmem bovino raça Holandesa genômico com prova de
abril/2017 atualizada pelo Dairybulls, na base americana,
contendo as seguintes características:
Positivo para produção de leite maior ou igual a 920 libras;
Volume de gordura maior ou igual a 17 libras;
Volume de proteína igual ou maior que 38 libras;
Percentual de proteína superior a 0,04;
Vida produtiva igual ou maior que 2,2;
Escore de células somáticas menor que 2,63;
DPR (fertilidade das filhas) igual ou maior que 1,1;
Tipo igual ou maior que 2,35;
TPI igual ou maior que 2300;
Estatura maior que 1,85;
Força superior a 1,30;
Profundidade corporal igual ou maior que 1,35;
Caracterização leiteira igual ou maior que 1,75;
Pernas vista por trás igual ou maior que 1,50;
Ângulo de casco igual ou maior que 1,72;
Inserção maior de úbere igual ou maior que 1,50;
Altura de úbere posterior igual ou maior que 2,65;
Largura de úbere posterior igual ou maior que 2,42;
Ligamento central igual ou maior que 2,36;
Profundidade de úbere igual ou maior que 1,45;
Composto de úbere superior a 1,70;
Composto de patas e pernas superior a 1,72;
Composto leiteiro superior a 2,05;
Touros livres de apotites, devendo apresentar atestado de
sanidade.

un 2.000,00  LION 0,0000 25,00    50.000,00   
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Item

Participante:

Especificação

10421 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS NOSSA SENHORA D

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

6 Sêmem bovino da raça Jersey com prova de abril/2017
atualizada pelo Dairybulls, na base americana, contendo as
seguintes características:
Positivo para a produção de leite acima de 155 libras;
Percentual de gordura acima de : 0,13%;
Percentual de proteína acima de : 0,02%;
Volume de gordura igual ou maior que 35 lbs;
Volume de proteína igual ou maior que 11 libras;
Confiabilidade para a produção igual ou maior que 90%;
Vida produtiva igual ou maior que 4,5;
Escore de células somáticas igual ou menor que 2,95;
Tipo igual ou maior que 0,80;
JPI igual ou maior que 70;
Estatura igual ou maior que 0,58;
Força igual ou maior que 0,88;
Ângulo de casco igual ou maior que 0,90;
Ligamento anterior de úbere igual ou maior que 0,99;
Ligamento central igual ou maior que 0,60;
Altura do úbere posterior igual ou maior que 0,75;
Profundidade de úbere igual ou maior que 0,85;
Positivo para largura de garupa igual ou maior que 0,66;
Touros livres de apotites, devendo apresentar atestado de
sanidade.

un 2.000,00  BANKER 0,0000 26,00    52.000,00   

7 Sêmem bovino da raça Jersey com prova de abril/2017
atualizada pelo Dairybulls, na base americana, contendo as
seguintes características:
Produção de leite igual ou maior que 520 libras;
Volume de gordura igual ou maior que 49 lbs;
Volume de proteína igual ou maior que 20 libras;
Percentual de gordura superior a 0,12%;
Percentual de proteína igual ou maior que 0,02%;
Vida produtiva igual ou maior que 3,1;
Escore de células somáticas igual ou maior que 2,99;
Tipo igual ou maior que 1,9;
JPI igual ou maior que 105;
Estatura igual ou maior que 1,10;
Força igual ou maior que 0,30;
Forma leiteira maior ou igual que 1,15;
Largura de garupa maior que 0,49;
Ângulo de casco positivo acima de 0,75;
Ligamento anterior de úbere positivo maior que 2,66;
Altura de úbere posterior positivo maior que 2,20;
Largura de úbere igual ou maior que 0,80;
Profundidade de úbere igual ou maior que 2,50;
Nascimento não inferior a 2013;
Touros livres de apotites, devendo apresentar atestado de
sanidade.

un 2.000,00  MONSTER 0,0000 24,50    49.000,00   

Total do Participante --------> 209.390,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

10629 - SEMENTEC GENÉTICA LTDA.

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

2 LUVAS PLASTICA PARA INSEMINAÇÃO PACOTE COM
25 UN, COM 90CM DE COMPRIMENTO

un 500,00  TNB BRASIL 0,0000 7,60    3.800,00   

Total do Participante --------> 3.800,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

11120 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

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

1  NITROGÊNIO LÍQUIDO l 12.000,00  NITROVET 0,0000 1,90    22.800,00   

Total do Participante --------> 22.800,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 235.990,00   
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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.

 ANDRESSA REGINA GOLLO

CAROLINA ROSALEN PIVA

RAQUEL MILANI

JORACI PAGNUSSAT

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  9  de  Junho  de  2017

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

 - ........................................ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 - ........................................ - FISCAL DE TRIBUTOS OBRAS E VIG SATINARIA

 - ........................................ - TECNICO EM CONTABILIDADE


