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Data do Processo: 27/07/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS PELO REGISTRO DE PREÇO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO
DE TUNÁPOLIS – SC, 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

Participaram  do  presente  certame  as  empresas  ALTA  GENETICS  DO  BRASIL  LTDA,  representado  pelo  Sr.  Luiz
Gustavo Lucian; AGRO COMERCIAL PAMPA - LTDA, representado pelo Sr. Franciano Blanc Alves; SEMEX DO BRASIL
COM. IMPOR. EXP. LTDA,  representado pelo Sr. Fabio Jose Reckziegel; VANELLI AGROPECUARIA LTDA, representado
pelo Sr. Amarildo Nardi

 
Após  a  abertura  do  envelope  n°  01  contendo  a  proposta  de  preços,  foi  examinada  a  compatibilidade  dos  objetos,

prazos e condições de fornecimento realizada pela secretaria da agricultura,  que  constatou que as Empresas proponentes
apresentaram as propostas dos preços de acordo com as exigências do Edital Nº149/2022 Pregão Presencial Nº 54/2022,
e  demais  declarações  exigidas,  sendo  declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de  lances,  após
negociação,  a  pregoeira  aceitou  o  preço  uma  vez  que  o  máximo  foi  estabelecido  através  de  pesquisa  de  preço  com
empresas  deste  ramo  de  atividade.  A  pregoeira  questionou  sobre  a  intenção  de  interpor  recurso  ou  se  houvesse  algum
apontamento  em  relação  a  proposta,  nenhum  representante  se  manifestou,  decaindo  desta  forma  ao  direito  de  inter
recurso, com anuência de todos.

Abertos os envelopes contendo a "Documentação",  os  quais  foram vistados pelos membros da Comissão.  Nenhuma
irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pelas  empresas  vencedoras  do  certame,  sendo  que
comprovou a condição de enquadramento de Microempresa, somente as empresas: AGRO COMERCIAL PAMPA - LTDA e
a  empresa  VANELLI  AGROPECUARIA  LTDA  para  a  presente  licitação.  A  pregoeira  questionou  sobre  a  intenção  de
interpor  recurso  ou  se  houvesse  algum  apontamento  sobre  a  documentação  de  habilitação,  nenhum  representante  de
manifestou,  decaindo desta forma ao direito de inter recurso, com anuência de todos.

 

Reuniram-se no dia 09/08/2022, as 14:33 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 149/2022 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: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
5 Sêmen Nelore Mocho com prova oficial do país de

origem, não inferior a 2021, que contenha as seguintes
características mínimas: - Baixo peso ao nascer; - DEP
igual ou menor a 0.0. - Sêmen Nelore Mocho com prova
oficial do país de origem, não inferior a 2021, que
contenha as seguintes características mínimas: - Baixo
peso ao nascer; - DEP igual ou menor a 0.0.

1.000,0 UN ALTA
GENETICS
CAMPARIN

O
11NM0206

5

15,7300 15.730,00

15.730,00Total do Participante:
Participante: Agro Comercial Pampa Ltda ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
2 Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com

as seguintes características:
4.000,0 UN SELECT

SIRES
19,1500 76.600,00
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- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 800 lbs;
- Positivo no percentual de gordura Igual ou superior a
0,0%;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.1;
- Vida produtiva maior ou Igual 5.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.80;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características. -
Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com
as seguintes características:
- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 800 lbs;
- Positivo no percentual de gordura Igual ou superior a
0,0%;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.1;
- Vida produtiva maior ou Igual 5.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.80;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características.

76.600,00Total do Participante:
Participante: SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
3 Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes

características:
- JPI igual ou maior 45;
- Leite Igual ou maior que 500 libras;
-PTA tipo igual ou superior 1.0;
-Composto de úbere igual ou superior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características. -
Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes
características:
- JPI igual ou maior 45;
- Leite Igual ou maior que 500 libras;
-PTA tipo igual ou superior 1.0;
-Composto de úbere igual ou superior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características.

3.500,0 UN SEMEX
KENNEDY

17,4600 61.110,00

4 Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes
características:
- JPI igual ou maior 90;
- Leite Igual ou maior que 700 libras;
- PTA tipo igual ou superior 1.0;
 -Composto de úbere igual ou maior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a -0.5;
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características. -
Sêmen de touro da raça Jersey, com as seguintes
características:
- JPI igual ou maior 90;
- Leite Igual ou maior que 700 libras;
- PTA tipo igual ou superior 1.0;
 -Composto de úbere igual ou maior 7.0;
- Score de células somáticas igual ou menor a 3.1;
- Vida produtiva igual ou superior a + 3.0;

4.000,0 UN SEMEX
MERCEDES

17,4700 69.880,00
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- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a -0.5;
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características.

130.990,00Total do Participante:
Participante: VANELLI AGROPECUARIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com

as seguintes características:
- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 1000 lbs;
- Tipo igual ou superior 0.5;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.10;
- Composto de patas e Pernas igual ou superior a 0.0;
- Vida produtiva maior ou Igual 4.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.90;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características. -
Sêmen de touro da raça holandesa preto e branco, com
as seguintes características:
- TPI Igual ou superior a 2.750;
- Leite igual ou superior a 1000 lbs;
- Tipo igual ou superior 0.5;
- Facilidade de parto menor ou igual a 2.0;
- Composto de úbere Igual ou superior a 1.10;
- Composto de patas e Pernas igual ou superior a 0.0;
- Vida produtiva maior ou Igual 4.0;
- Score de Células somáticas menor ou igual 2.90;
- Fertilidade das filhas DPR maior ou igual a 0.0.
A base da prova deve com consulta aberta e atualizada
pelo Dairybulls ou interbull, não inferior a abril de 2022
na base Americana com as seguintes características.

4.500,0 UN WELCOME
TE LEGIT

18,7500 84.375,00

84.375,00Total do Participante:
307.695,00Total 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, 09/08/2022

MEMBRO

BLÁSIO DILL

MEMBRO

EDISON BIEGER

MEMBRO

JAÍNE ELIARA WILPERT FRIEDRICH

MEMBRO

JULIANA SCHEREN
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PREGOEIRO

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

MEMBRO

Vanessa Weber

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

VANELLI AGROPECUARIA LTDA

AMARILDO NARDI

SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.

FÁBIO RECKZIEGEL

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

LUIS GUSTAVO LUCIAN

Agro Comercial Pampa Ltda ME

Franciano Blanc Alves


