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Data do Processo: 26/01/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MÁQUINA 1(UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA,
ANO E MODELO 2022, TRAÇÃO 4X4, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, COM
RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SC - PORTARIA SEF 506/2021 E PROCESSO SAR Nº 4270/2021,
CONFORME QUANTITATIVOS PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS
ANEXOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

Participou  do  presente  processo  de  licitação  a  empresa  SHARK  MAQUINAS  PARA  CONSTRUCAO  LTDA,  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  06.224.121/0019-22,  estabelecida  na  Rua  Paulo
Zimmermann, nº 1.350,  Bairro Jardim Janaina,  no Município de Biguaçu-SC, neste ato representado pelo Senhor Gehart
Andrei Daenecke, inscrito no CPF nº 019.547.379-55.

 
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  dos preços de
acordo com as exigências do Edital nº 30/2022 Pregão Presencial nº 10/2022

,  e  demais  declarações  exigidas,  sendo  declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de  lances,  após
negociação, o representante legal alegou que não poderia baixar mais, e que o preço final ofertado era um preço justo e 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", o qual foi vistado  pelos membros da Comissão e Pregoeira. Nenhuma
irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela  empresa  a  ficando  desta  forma  HABILITADA  para  a
presente  licitação.

  Os  autos  do  processo  licitatório  encontram-se  com  vista  franqueada  aos  interessados,  a  partir  da  data  desta
publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

             O  procedimento  será  submetido  à  apreciação  do  jurídico  deste  município,  e  se  assim  achar  de  acordo  será
encaminhado a autoridade superior para a devida homologação e adjudicação, se assim o entender. Nada mais havendo a
deliberar,  a  pregoeira  determinou  que  fosse  lavrada  a  presente  Ata  que,  após  lida  e  achada  conforme,  segue  assinada
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, e representante presente.

 

Reuniram-se no dia 08/02/2022, as 14:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2262/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 30/2022 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: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Retroescavadeira nova, ano e modelo 2022, tração 4x4,
equipada com motor diesel, de mesma marca do fabricante do
equipamento, com sistema de injeção de combustível eletrônico,
potência líquida de no mínimo de 85 HP, Cabine fechada com ar
condicionado, caçamba da retroescavadeira com dentes e
capacidade mínima de 0,25 m³, caçamba da carregadeira com
capacidade de no mínimo 0,85 m³, peso operacional mínimo de
7.000kg. - Retroescavadeira nova, ano e modelo 2022, tração
4x4, equipada com motor diesel, de mesma marca do fabricante
do equipamento, com sistema de injeção de

1,000 UNI NEW
HOLLAND/

B110B

434.000,0000 434.000,00
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combustível eletrônico, potência líquida de no mínimo de 85 HP,
Cabine fechada com ar condicionado, caçamba da
retroescavadeira com dentes e capacidade mínima de 0,25 m³,
caçamba da carregadeira com capacidade de no mínimo 0,85
m³, peso operacional mínimo de 7.000kg.

434.000,00Total do Participante:
434.000,00Total Geral:

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, 08/02/2022

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

JAÍNE ELIARA WILPERT FRIEDRICH

MEMBRO

JULIANA SCHEREN

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

MEMBRO

Vanessa Weber

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

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

GEHART ANDREI DAENECKE


