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AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLHEDORA DE FORRAGENS (ENSILADEIRA) NOVA, HIDRÁULICA, COM
PLATAFORMA COLHEDORA DE 01 (UMA) LINHA, ROTOR DE 12 (DOZE) FACAS, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
ATÉ 30 TONELADAS POR HORA E SISTEMA DE QUEBRA DE GRÃOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Participante: CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 Colhedora de forragens (ensiladeira) nova, hidráulica, com

plataforma colhedora de 01 (uma) linha, rotor de 12 (doze) facas,
capacidade de produção de até 30 toneladas por hora e sistema
de quebra de grãos.

1,000 UNI 29.000,00 29.000,00

Total do Participante: 29.000,00

Total Geral: 29.000,00

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.

Bom Jesus, 02/09/2021

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

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

MEMBRO

VALDEMIR DE MELLO

PREGOEIRO

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

(CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI)

João Batista Panazzolo

No dia 02/09/2021 às 08:15 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 13/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 55/2021 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:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Dando  início  a  sessão,  o  Pregoeiro  recebeu  os  envelopes  das  propostas  e  das  documentações  de  habilitações

(envelopes  01  e  02)  e  os  documentos  de  credenciamento  dos  participantes.  Após  análise  das  documentações  de
credenciamento,  verificou-se  que  os  participantes  possuem  representantes  devidamente  credenciados,  e  os  que
comprovaram  seus  enquadramentos  como  ME  e  EPP  poderão  usufruir  dos  respectivos  benefícios.  O  Pregoeiro  então
solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações e que
rubricassem  os  mesmos.  Depois  de  esclarecidas  as  formas  de  procedimento  do  Pregão  Presencial,  as  representantes
declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as
propostas  financeiras  das  proponentes.  Após  abertura  dos  envelopes  contendo  as  propostas,  verificou-se  que  todos
cumpriram as conformidades exigidas no Edital.  Constatado que as propostas apresentadas pelas proponentes atenderam
os  requisitos  editalícios  e  que  os  preços  ofertados  estão  de  acordo  com  o  preço  máximo  previsto  no  Edital.  A  Empresa
IRMAOS  ZANELLA  COMERCIAL  AGRICOLA  LTDA  (17.339.584/0001-27)  e  a  Empresa  GEVAL  TRATORES  E
IMPLEMENTOS  AGRICOLAS  LTDA  (78.610.870/0001-70)  se  ausentaram  da  Sessão,  não  demonstrando  interesse  em
interpor  recurso.
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA)

Luiz Henrique Brandelero

(IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA)

Caciano Zanella

(MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA)

Celso Inacio Ludwig

(NELI TERESINHA DA SILVA - MAQUINAS)

Daniel Gottardo


