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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Agosto de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  8266/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  126/2020, Licitação nº 56/2020 - PR, 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:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de larvicida biológico
para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Indústria e  Comércio do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  127/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com os representantes das empresas para abertura da
licitação.  Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de
Schroeder/SC.  Apresentaram envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para
credenciamento as empresas AGRO LIDER LTDA. e BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ME, devidamente protocolados
no horário e data determinado no edital.  Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o
credenciamento, constatando-se que os representantes das empresas AGRO LIDER LTDA. e BIDDEN COMERCIAL
LTDA. - ME estão credenciados para a licitação. Pois apresentaram a documentação para o credenciamento de
acordo com o edital.  Foram abertos o envelope das propostas comerciais das empresas AGRO LIDER LTDA. e
BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ME  Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramento dos
lances registrados resultou vencedora a empresa conforme segue ata de lances.   Constatando vencedora a empresa
BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ME, sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos
foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação.
Constatando que a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA. - ME apresentou a documentação de acordo com o edital,
resultando assim habilitada.   O representante da empresa AGRO LIDER LTDA. manifesta a intenção de recurso
devido o produto não atende a exigência do edital.  Diante do exposto abre-se o prazo de recurso e encerra-se a
sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.

Item

Participante:

Especificação

14458 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 LARVICIDA BIOLÓGICO - Bacillus Thurigiensis Israelensis
(BTI), CEPA avaliada e recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e registro na ANVISA, Soro tipo H
14, com potencia mínima de 1.200 UTI/mg (Unidades
Tóxicas Internacionais por miligrama), concentração
mínima de 1,2% de princípio ativo. Com a finalidade de
controlar e combater larvas do inseto Borrachudo(Simulium
Pertinax).
Para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio do Município de Schroeder (SC).
Embalagem de 10 litros hermeticamente fechada.

LT 500,00  0,0000 127,40    63.700,00   

Total do Participante --------> 63.700,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 63.700,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 Daniela Samulescki

Ivandra de Souza

Guilherme Sandmann Da Silva Vianna

Valderi Rocha de Camargo

Natascha Luize Kopper Strelow

Rafaela Susan Kienen

Schroeder,  4  de  Agosto  de  2020

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Equipe da Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

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

IVAN ROBERTO KIRCHNER - ................................................................. - Representante

BRUNO AUGUSTO OHLWEILER - ................................................................. - Representante


