
Ata referente ao Processo Licitatório 24/2019, Edital de Pregão Presencial Registro de preço 

15/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SÊMEM, 

NITROGÊNIO, BAINHAS E LUVAS PARA INSEMINAÇÃO  

Aos dezoito dias do mês de março de 2019, 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: 

 

*NITROTEC- COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA; 

*COMÉRCIO DE PRIDUTOS AGROPECUÁRIOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE 

LTDA; 

*EMBRIOSEMEM- EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME; 

*LETÍCIA MARIA PALHARIM AGROPECUÁRIA; 

*ALCIONES LUIS WOJCIECHOWSKI; 

 

 

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 a pregoeira 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.  

A empresa EMBRIOSEMEM- EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME 

apresentou proposta comercial diversa da solicitada no edital de licitação desta prefeitura. 

Sua proposta estava destinada ao município de São Lourenço do Oeste/SC, com número de 

pregão diverso e, ainda, a descrição e a numeração dos itens não são a do processo licitatório 

24/2019, edital de pregão presencial nº 15/2019 do município de Coronel Freitas/SC 

Dessa forma, a empresa EMBRIOSEMEM- EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-ME fica desclassificada do Pregão Presencial RP nº 15/2019.  

O representante da empresa EMBRIOSEMEM- EQUIPAMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-ME deixou a sessão antes de seu término, renunciando ao 

prazo recursal. 

O representante da empresa LETÍCIA MARIA PALHARIM AGROPECUÁRIA 

questionou a proposta comercial da empresa COMÉRCIO DE PRIDUTOS 

AGROPECUÁRIOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA, especificamente quanto ao 

item 5, em que na pesquisa do touro no Dayri Bulls não apresentada que o touro é livre de 

haplotipos. 

A sessão foi suspensa por 30 minutos. 

Após conversa telefônica com o assessor jurídico, este orientou a suspender a sessão para 

buscar informações e a melhor decisão para o questionamento, tendo em vista que a equipe 

de apoio e a pregoeira não detém conhecimento suficiente para dar uma decisão. Dessa 

forma, suspendo a sessão e a remarco para o dia 20/03/2019, às 8h30min, para 

prosseguimento da sessão do pregão. 

Todas as empresas participantes saem cientificadas da nova data, assinando esta ata como 

comprovação.  

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da 

prefeitura. 

 


