MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
Licitação nº 036/2017
Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2017
Processo Administrativo nº 2579/2017
Ata de recebimento e abertura invólucros, análise propostas, tabulação preços, sessão lances,
classificação propostas, análise documentação habilitatória e demais atos inerentes ao certame
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 09h30min, reuniram-se o Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 470/2017, para os procedimentos inerentes à licitação em
epígrafe. Recebidos, mediante protocolo, os invólucros nº 01 e nº 02. Declarado encerrado o prazo para
entrega/recebimento de documentos/propostas. Manifestaram interesse nesta licitação as seguintes empresas:
MANJATO TRATORES LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 00.492.308/0001-00; MÁRCIO MARCELO
ZIMMERMANN & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 10.839.707/0001-40. Credenciaram-se para
representar as empresas as seguintes pessoas: Luiz Augusto Manjabosco, portador do RG nº 7034163209
SSP/PC/ RS, inscrito no CPF sob nº 201.005.820-87, residente na Av. Senador Alberto Pasqualini, 252, apto.
1201, Centro, 98910-000 Três de Maio RS, pela licitante Manjato; Celso Inácio Ludwig, portador do RG nº
6040773514 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº 561.543.210-15, residente na Rua Canto do Rio, 365, Bairro
Matiel, 95770-000 Feliz RS, pela licitante Márcio Marcelo. Nenhum registro contrário ao credenciamento.
Abertos os invólucros nº 01. Todas as licitantes comprovaram sua condição de ME/EPP por meio da
apresentação da Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado. Analisadas as propostas,
constatou-se o seguinte: as propostas das licitantes foram consideradas em conformidade com o requerido no
edital, restando classificadas. Nenhuma manifestação contrária às propostas. Aberta a sessão de lances. Houve a
tentativa de negociação de preços com os representantes das licitantes, embora sem sucesso, pois ambos
manifestaram que não tinham condições de reduzir os preços. Os preços propostos e o preço final constam na
tabela abaixo:
Item

01

Descrição
Roçadeira hidráulica articulada nova, com as seguintes
características: acoplamento aos tratores agrícolas pelos
sistemas hidráulicos 3 pontos (o terceiro deve vir junto ao
equipamento), com acionamento pela tomada de força (540
RPM), potência mínima de 60 CV na tomada de força
(TDP), condicionada a um peso de 2500 kg para
proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto, com
corte mínimo de 1,5 de largura, operando com duas
navalhas retráteis e dispondo de capa de proteção
reforçada, válvula de alívio em cada circuito hidráulico e
válvula de alívio independente para o cilindro de giro, com
corte nos planos horizontal, vertical, em aclives e declives.
Com garantia.

Ocorrências

Manjato
Luiz

Proposta
Mantido

53.640,00

Márcio
Marcelo
Celso
54.640,00
s/l

Declarada até então vencedora a seguinte proposta: da licitante Manjato Tratores Ltda. EPP, com as seguintes
especificações (além das já mencionadas na descrição acima): largura do corte da roçadeira 1,5 mm; altura do
corte mínima de 20mm; 02 navalhas em aço carbono tratadas termicamente; velocidade do trabalho 3 a 7 km/h,
conforme as condições do terreno; peso aproximado com óleo 1050 kg; peso aproximado sem óleo 900 kg;
capacidade de óleo no reservatório mais cilindros 140 l; alcance do corte lateral 4,30 m; altura máxima do corte
6,04 m; largura máxima para ser transportada 1,94 m; potência mínima de 59 CV na TDP, acondicionado a um
peso mínimo de 2500 kg, não lastreado para proporcionar equilíbrio adequado a 59 CV, marca Lavrale, modelo
RHA 150, pelo valor de R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais); COM GARANTIA
DE 12 MESES; o representante da licitante Manjato declara que a empresa se responsabiliza pela montagem
completa do equipamento, como também se responsabiliza pelo treinamento dos servidores que irão trabalhar
com a roçadeira. Aberto o invólucro nº 02 da licitante vencedora e mantido lacrado e rubricado pelos presentes o
envelope nº 02 da licitante Márcio Marcelo, não vencedora do item. Analisada a documentação nele contida
resultou habilitada a licitante Manjato, pois atendeu ao requerido no edital. Nenhum dos representantes
pretende apresentar quaisquer recursos. O representante da licitante Márcio Marcelo retirou-se da sessão antes do
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encerramento. Sessão encerrada às 11h36min. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante presente.
PREGOEIRO E EQUIPE APOIO

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

LICITANTES:

MANJATO TRATORES LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 00.492.308/0001-00

MÁRCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 10.839.707/000140
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