
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    CNPJ:Rua Angelo Poyer, 320 C.E.P.: 82.939.463/0001-8889677-000 - Jaborá - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2021 - PR 80/202180/202101/12/2021Folha:  1/3 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 14 de Dezembro de 2021, às 09:23 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2101, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  80/2021, Licitação nº 40/2021 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEHORAS DE ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO, ROMPEDOR, TRATOR DE ESTEIRAS, ROLO COMPRESSOR ERETROESCAVADEIRA DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DOMUNICÍPIO DE JABORÁ - SC. ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  
Parecer da Comissão: A FASE DE LANCES OCORREU NORMALMENTE.ItemParticipante: Especificação13672 - AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de hora/máquina para caminhão basculante,trucado e traçado com capacidade mínima de 12 m³., anoigual ou superior à 2010 para a prestação de serviços aomunicípio para atendimento a Secretaria Municipal deInfraestrutura e Secretaria Municipal de DesenvolvimentoRural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleodiesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,manutenção   e   conexos, bem como as despesas delocomoção do equipamento de sua sede até o municípiode  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada bemcomo o deslocamento até o local do serviço dentro domunicípio. Valor da hora efetivamente trabalhada.

HR 1.500,00  VW 26280 0,0000 150,00    225.000,00   
2 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulicamínimo de 25 toneladas ano igual ou superior à 2018 comrompedor de rocha acoplável de no mínimo 2.800 kg, paraa prestação de serviços ao município para atendimento aSecretaria Municipal de Infraestrutura e SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas comóleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem comoas despesas de locomoção do equipamento de sua sedeaté o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local doserviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.

HR 1.500,00  HYUNDAYR260LC9S 0,0000 599,00    898.500,00   
3 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulicacom concha, mínimo de 25 toneladas, ano igual ou superiorà 2018 para a prestação de serviços ao município paraatendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura eSecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e GestãoAmbiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   econexos, bem como as despesas de locomoção doequipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  eretorno  serão  por conta da contratada bem como odeslocamento até o local do serviço dentro do município.Valor da hora efetivamente trabalhada.

HR 1.500,00  HYUNDAYR220LC9SB 0,0000 339,00    508.500,00   
4 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulicacom concha, mínimo de 22 toneladas, ano igual ou superiorà 2016 para a prestação de serviços ao município paraatendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura eSecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e GestãoAmbiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   econexos, bem como as despesas de locomoção doequipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  eretorno  serão  por conta da contratada bem como odeslocamento até o local do serviço dentro do município.Valor da hora efetivamente trabalhada.

HR 1.000,00  HYUNDAYR260LC9S 0,0000 314,00    314.000,00   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2021 - PR 80/202180/202101/12/2021Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação13672 - AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 Contratação de hora/máquina para trator de esteira de nomínimo 14 toneladas ano igual ou superior à 2018  para aprestação de serviços ao município para atendimento aSecretaria Municipal de Infraestrutura e SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas comóleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem comoas despesas de locomoção do equipamento de sua sedeaté o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local doserviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.

HR 1.000,00  KOMATSUD51 0,0000 319,00    319.000,00   
Total do Participante --------> 2.265.000,00   _________________________ItemParticipante: Especificação14808 - TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acimade 7 toneladas, ano igual ou superior à 2018 para aprestação de serviços ao município para atendimento aSecretaria Municipal de Infraestrutura e SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas comóleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem comoas despesas de locomoção do equipamento de sua sedeaté o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local doserviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.

HR 500,00  CATF2416 0,0000 179,90    89.950,00   
8 Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acimade 5 toneladas, ano igual ou superior à 2010 para aprestação de serviços ao município para atendimento aSecretaria Municipal de Infraestrutura e SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas comóleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem comoas despesas de locomoção do equipamento de sua sedeaté o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local doserviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.

HR 500,00  CATF2416 0,0000 171,90    85.950,00   
Total do Participante --------> 175.900,00   _________________________ItemParticipante: Especificação15118 - CAMATTI LOCACOES LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Contratação de hora/máquina para rolo compressor de nomínimo 12 toneladas e impacto de 34 toneladas dinâmicoano igual ou superior à 2014  para a prestação de serviçosao município para atendimento a Secretaria Municipal deInfraestrutura e Secretaria Municipal de DesenvolvimentoRural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleodiesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,manutenção   e   conexos, bem como as despesas delocomoção do equipamento de sua sede até o municípiode  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada bemcomo o deslocamento até o local do serviço dentro domunicípio. Valor da hora efetivamente trabalhada.

HR 1.500,00  CATCS54B 0,0000 250,00    375.000,00   
Total do Participante --------> 375.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 2.815.900,00   
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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 e pelos representantes das proponentes.ADRIEL VITORINO MATIOLOVERA LUCIA PINTROENRIK MIGUEL GANDINJEAN CARLOS MOURA
Jaborá,  14  de  Dezembro  de  2021 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:ITACIR ARALDI - ................................................................. - RepresentanteMARCIO FERRI - ................................................................. - RepresentanteALDO JUNIOR CAMATTI - ................................................................. - RepresentanteJOSE LUIZ FERLIN - ................................................................. - Representante


