MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
Ata 1
Processamento licitação nº 038/2017 – Pregão Presencial nº 029/2017 – Processo Administrativo nº 2621/2017

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 9h30min, 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 recebimento de invólucros contendo proposta e/ou
documentos. Manifestou interesse nesta licitação a empresa: ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no
CNPJ sob nº 05.371.297/0001-15. Credenciou-se para representar a licitante a seguinte pessoa: Volmir Pilatti, portador do
RG nº 5055030075 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº 764.615.720-15, residente na Rua Manoel Mendes da Fonseca, 446,
apto. 301, Centro, 95720-000, Garibaldi, RS. Nenhuma manifestação contrária ao credenciamento. A licitante apresentou a
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado comprovando sua condição de ME, podendo, portanto, exercer
o direito aos benefícios da LC 123 e suas alterações. Abertos o invólucro nº 01. A licitante apresentou a Declaração de
atendimento dos requisitos habilitatórios. Analisada a proposta, restou classificada quanto aos aspectos gerais, sujeitando-se,
ainda, a eventual desclassificação por lote ou por item. Nenhuma manifestação de apresentar recurso com relação à
classificação das propostas. Com a singularidade de participantes, não foi possível a sessão de lances. Os valores iniciais
constantes na proposta, os valores negociados (registre-se que embora tenha ocorrido tentativa de negociação, a licitante
afirma que não tem condições de reduzir os preços ofertados) e os valores finais constam na tabela a seguir:

Itens

Lotes

Tabela 1 – Sessão de lances
Descrição

Marca
Ecaampi
Modelo:
EMFB 3000

01

Máquina para fabricação de blocos de concreto e
pavimento, meio fio, com acionamento hidráulico ou
pneumático de moldagem completa, capacidade de
produção de até 3000 blocos dia e de até 90m² de pavers
para calçamento/dia. Silo interno para depósito de
concreto, capacidade de 200 litros, abertura da comporta
de descarga com acionamento hidráulico. Gaveta de
alimentação. Uma (01) porta molde universal. Mesa
vibratória inferior com regulagem de amplitude,
impulsionada por 01 moto-vibrador com potência total de
02 CV, força centrífuga 9900N e frequência de vibração
de 3500 VPM. Cabeçote superior com vibração,
regulagem de amplitude, impulsionado por 01 motovibrador com potência total de 03 CV, força centrífuga de
6700 N e frequência de vibração de 3500 VPM. Potência
instalada de 15 CV. Reservatório hidráulico cap. 100
litros (sem óleo), com sistema móbil, válvulas
direcionais, acionamento manual por intermédio de
alavancas. Bomba de engrenagem, impulsionada por
motor de 5 CV. 04 cilindros hidráulicos de acionamento
interligados. Válvula reguladora de pressão. Painel
elétrico conforme padrão ABNT. Grau de proteção IP54,
com acionamento para aquecimento dos contra-moldes
dos blocos de pavimentação. Controle de temperatura
através de termopar automático. Tensão de trabalho de
380 ou 220 voltz. Matriz para PVES modelo UNISTEIN
de 60mm e 80mm.

02

Esteira transportadora 5 metros de comprimento para
transportar materiais secos e úmidos, como areia, pedras,
massas, concretos, granulados e materiais similares.

01

Ocorrência
Proposta
Mantido

Ecaampi
Modelo:
EET 05

Prefeitura de São Francisco de Paula
Secretaria Municipal de Administração
Av. Júlio de Castilhos, 444 – centro – S. F. Paula – Fone (54) 3244-1398

Ecaampi
Volmir
69.490,00
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03

Misturador com capacidade para 500 litros, com as
seguintes características: transmissão reforçada com
redutor de engrenagem, base universal para motor
elétrico.

Ecaampi
EMC 500

A licitante é declarada vencedora do lote e itens, nas seguintes condições: item 01 no valor de

R$ 35.200,00; item 02

no valor de R$ 8.400,00; e item 03 no valor de R$ 25.890,00. O representante da licitante se compromete a
entregar a máquina para fabricação de blocos de concreto e pavimento, meio fio, com acionamento hidráulico. Aberto o
invólucro nº 2 e analisado os documentos nele contido restou o seguinte: a licitante Ecaampi atendeu plenamente ao
requerido no edital; restando HABILITADA. Nenhuma manifestação contrária à habilitação. Nada mais havendo a tratar,
esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante presente. Sessão encerrada às
10h53min.

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

LICITANTE:

ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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