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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

130/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

241/2021

Data do Processo: 26/11/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS E DEVIDA MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
MUNICIPAL, DE ACORDO COM OS ITENS, ESPECIFICAÇÕES, E QUANTITATIVOS CONSTANTES EM SEUS
ANEXOS, PARTE INTEGRANTE NESTE ATO CONVOCATÓRIO.

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

PARECER DA COMISSÃO

Participou do presente certame a empresa NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, representada
pelo Sr.IVO JACÓ WALKER

Após  a  abertura  do  envelope  n°  01  contendo  a  proposta  de  preços,  foi  examinada  a  compatibilidade  dos  objetos,
prazos  e  condições  de  fornecimento  onde se  constatou  que a  Empresa proponente  apresentou  a  proposta  de  preços  de
acordo  com  as  exigências  do  Edital  241/2021  Pregão  Presencial  130/2021,  e  demais  declarações  exigidas,  sendo
declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de  lances,  não  houve  negociação,  a  representante  não  quis
abaixar mais, alegando que o preço máximo já estava num preço de mercado, a pregoeira aceitou o preço uma vez que o
máximo foi estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade.

Aberto  o  envelope  contendo  a  "Documentação",  os  quais  foram  vistados  pelos  membros  da  Comissão.  Nenhuma
irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela  empresa  sendo  que  comprovou  a  condição  de
enquadramento de Microempresa ficando desta forma HABILITADA para a presente licitação.

 

Reuniram-se no dia 09/12/2021, as 08:33 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 241/2021 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:

Participante: NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Sistema de irrigação para instalar em campo de futebol de 70 x
105 m. Com os seguintes especificações: Aspersores: 12
unidades de aspersores (rotatores) com êmbolo de aço
inoxidável de 10 cm, altura de elevação de 10 cm, altura total de
20 cm, 1,0”, mecanismo de engrenagem lubrificado por água,
com 05 opções de bocais , raio de abrangência 11,9 a 21,6 m e
vazão de 13,6 a 120,71/min, com taxa de precipitação  15 mm/h
aproximadamente.                                                       Tubulação -
Sistema de irrigação para instalar em campo de futebol de 70 x
105 m. Com os seguintes especificações: Aspersores: 12
unidades de aspersores (rotatores) com êmbolo de aço
inoxidável de 10 cm, altura de elevação de 10 cm, altura total de
20 cm, 1,0”, mecanismo de engrenagem lubrificado por água,
com 05 opções de bocais , raio de abrangência 11,9 a 21,6 m e
vazão de 13,6 a 120,71/min, com taxa de precipitação  15 mm/h
aproximadamente.                                                       Tubulação

1,000 GLO NOVA
FLORA

21.220,0000 21.220,00

21.220,00Total do Participante:
21.220,00Total Geral:
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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.

Tunápolis, 09/12/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Deisi Flach

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both

MEMBRO

Jackson Scherer

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

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

NOVAMIL EMPREENDIMENTOS
AGROPECUARIOS LTDA

IVO JACÓ WALKER


