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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 169,0000Sim14808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 153,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 152,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 0,0000 151,0000TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA1 0,0000 150,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 2 0,0000 151,0000DesistiuTOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA2 Desistiu                                O licitante AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  declarou que não possui condições de melhorarainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  pelo valor de R$ 150,0000 (cento e cinqüenta reais).

ITEM  1 - Contratação de hora/máquina para caminhão basculante, trucado e traçado com capacidade mínimade 12 m³., ano igual ou superior à 2010 para a prestação de serviços ao município para atendimento aSecretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos,bem como as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retornoserão  por conta da contratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor dahora efetivamente trabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 599,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 599,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 0,0000                                O licitante AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  declarou que não possui condições de melhorarainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  pelo valor de R$ 599,0000 (quinhentos e noventa e nove reais).

ITEM  2 - Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica mínimo de 25 toneladas ano igual ousuperior à 2018 com rompedor de rocha acoplável de no mínimo 2.800 kg, para a prestação de serviços aomunicípio para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal deDesenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas com óleoslubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesas de locomoção do equipamento de sua sedeaté o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada bem como o deslocamento até o localdo serviço dentro do município. Valor da hora efetivamente trabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 14/12/2021, as 09:23:59, na PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 2101 com o objetivo de DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº40 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO, ROMPEDOR, TRATOR DE ESTEIRAS, ROLO COMPRESSOR E RETROESCAVADEIRA DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC..Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.719.979/0001-6715118 CAMATTI LOCACOES LTDA CNPJ: 13.312.082/0001-5115119 D.L TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA CNPJ: 12.627.934/0001-3714808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 19.103.718/0001-31
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 339,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 339,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 0,0000                                O licitante AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  declarou que não possui condições de melhorarainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  pelo valor de R$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais).

ITEM  3 - Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica com concha, mínimo de 25 toneladas, anoigual ou superior à 2018 para a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipalde Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   comóleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesasde locomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 349,0000Sim14808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 315,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 314,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 0,0000 315,0000DesistiuTOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA1 Desistiu                                O licitante AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  declarou que não possui condições de melhorarainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  pelo valor de R$ 314,0000 (trezentos e quatorze reais).

ITEM  4 - Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica com concha, mínimo de 22 toneladas, anoigual ou superior à 2016 para a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipalde Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   comóleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesasde locomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 319,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 319,0000AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 0,0000                                O licitante AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  declarou que não possui condições de melhorarainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -  pelo valor de R$ 319,0000 (trezentos e dezenove reais).

ITEM  5 - Contratação de hora/máquina para trator de esteira de no mínimo 14 toneladas ano igual ou superiorà 2018  para a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura eSecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel,operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesas delocomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado14808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 267,0000Sim15119 D.L TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 267,0000Sim15118 CAMATTI LOCACOES LTDA 250,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 250,0000CAMATTI LOCACOES LTDA1 0,0000 267,0000DesistiuD.L TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA1 Desistiu 267,0000DesistiuTOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA1 Desistiu                                O licitante CAMATTI LOCACOES LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor CAMATTI LOCACOES LTDA pelo valor de R$ 250,0000 (duzentos e cinqüenta reais).

ITEM  6 - Contratação de hora/máquina para rolo compressor de no mínimo 12 toneladas e impacto de 34toneladas dinâmico ano igual ou superior à 2014  para a prestação de serviços ao município para atendimentoa Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.As   despesas   com   óleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes, manutenção   e   conexos, bemcomo as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serãopor conta da contratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da horaefetivamente trabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado13672 AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 199,0000Sim14808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 179,9000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 179,9000TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA1 0,0000 199,0000DesistiuAR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 1 Desistiu                                O licitante TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosaspara o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA pelo valor de R$ 179,9000 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos).

ITEM  7 - Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acima de 7 toneladas, ano igual ou superior à2018 para a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura eSecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel,operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesas delocomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:ITACIR ARALDI Representante- ..........................................................MARCIO FERRI Representante- ..........................................................ALDO JUNIOR CAMATTI Representante- ..........................................................JOSE LUIZ FERLIN Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. ADRIEL VITORINO MATIOLO  Pregoeiro- .......................................................... VERA LUCIA PINTRO  MEMBRO- .......................................................... ENRIK MIGUEL GANDIN  MEMBRO- .......................................................... JEAN CARLOS MOURA  MEMBRO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às09:27 horas do dia 14   de  Dezembro   de   2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.Sobre a documentação dos licitantes: AS EMPRESAS VENCEDORAS DOS ITENS DO CERTAME APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃOCONFORME EXIGIDO NO EDITAL Nº 80/2021.
Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado14808 TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 171,9000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 171,9000TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA1 0,0000                                O licitante TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosaspara o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA pelo valor de R$ 171,9000 (cento e setenta e um reais e noventa centavos).

ITEM  8 - Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acima de 5 toneladas, ano igual ou superior à2010 para a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura eSecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel,operador, despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem como as despesas delocomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta dacontratada bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamentetrabalhada.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

             


