ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO
PRESENCIAL DE N.º 008/2015”.
Processo n.º 008.2015.01
Modalidade: Pregão Presencial n.º 008/2015
DATA: 06/04/2015.
Hora: 08h 45m.
O objeto da presente licitação é: Aquisição de patrulha mecanizada. Contrato de Repasse n.º
788889/2013/Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento / Caixa Processo 3675.100.725890/2013. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94.

As oito horas e quarenta e cinco minutos do dia seis do mês de abril do ano de dois mil e quinze,
reuniram-se na Prefeitura Municipal de Bannach, na sala onde funciona a C.P.L. (Comissão
Permanente de Licitação) e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na
Av. Paraná, n.º 27, Centro, tendo como Pregoeiro o Sr. Marco Antonio Lage Rolim, designado pela
Portaria n.º 002 de 02 de janeiro de 2015, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes:
Paulo César Diniz e Apolo Andrade Rodrigues. Adquiriram o Edital as empresas Sulpará Caminhões e
Máquinas LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.133.730/0001-75 e REIMAC REDENCAO
IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ 4741161000944. No dia e hora marcada
para o julgamento do certame compareceu a empresa Sulpará Caminhões e Máquinas LTDA,
inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.133.730/0001-75 tendo como representante o procurador Sr. JOSÉ
DE RIBAMAR CARDOSO, inscrito no C.P.F. sob o n.º 147.104.203-00. Iniciados os trabalhos, inicia
a fase de credenciamento, o Pregoeiro verificou o cumprimento da exigência da declaração de que
trata o inciso VII do art. 4.º da Lei n.º 10.520 de 2002, e demais documentações, após analise,
passa pela fase de credenciamento a empresa presente. É entregue os envelopes: proposta e
documentação e colocado na mesa dos trabalhos do pregoeiro. Dando continuidade a Equipe de
apoio e o licitante rubricam todos os envelopes, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo os
envelopes contendo a proposta da empresa participante no certame. A equipe de apoio do certame
elaborou o Mapa de Apuração no Microsoft World. Após a elaboração do Mapa de Apuração, passouse à análise da proposta; dando seguimento o pregoeiro inicia a fase de negociação. Após as
rodadas de negociações do Item “01” que é um Trator de pneu – Equipado com motor Diesel ou
Biodiesel, Potência mínima de 65cv, embreagem com discos simples orgânico, transmissão mínimo
de 8 velocidades a frente e 2 a ré, sistema hidráulico levante de três pontos com capacidade mínima
de levante na rótula, 2500 kgf, pressão máxima de 214(kgf/cm2), freios tipo Discos em banho de
óleo e acionamento hidráulico, direção hidrostática, pneus STD e tanque de combustível, com
capacidade mínima de 95L, parte para a análise da documentação e contata-se que a empresa
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encontra-se apta a contratar com o poder público adjudicando o item 01 à empresa no valor de
R$ 90.000,00 (noventa

mil reais); inicia a negociação de item 02 que é Grade aradora com

controle remoto – número de discos mínimo de 12, diâmetro dos discos de 28, diâmetro do eixo
mínimo de1.5/8, largura de trabalho máxima de 1,65, espaçamento entre discos mínimo de
230(mm), profundidade de trabalho mínimo de 150-180(mm), e potência mínima aproximada de 6370(hp), após as negociações adjudica o item 02 à empresa com o valor de R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais); parte para negociação do item 03 que é Plaina tipo Agrícola Dianteira com Lâmina
largura máxima de trabalho de 2,40m após as negociações é adjudicado o item 03 à empresa com
o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O pregoeiro pergunta ao licitante se tem a
intenção de apresentar recursos, não manifestando o direito, o pregoeiro dá a palavra a quem a
quiser fazer uso e ninguém a se manifestar o pregoeiro lê o item 10.1 do Edital desta licitação, e
determina que deva apresentar até às 10h38 do dia 07 (seis) do corrente mês e ano as planilhas
adequadas aos respectivos valores cotados e ganhos que foi adjudicado à empresa. O pregoeiro
explicando que um dos princípios da administração pública é a economicidade e que a meta foi
cumprida; agradece o Pregoeiro a presença da empresa participante no certame. Nada mais
havendo a ser tratado, às 10h38m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai
assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas licitantes
presente......................................................................................................................................

Marco Antonio Lage Rolim
Pregoeiro
Portaria 002 de 02 de janeiro de 2015

Paulo César Diniz
(Assistente)

Apolo Andrade Rodrigues
(Assistente)

Sulpará Caminhões e Máquinas LTDA
C.N.P.J. sob o n.º 14.133.730/0001-75
Procurador Sr. JOSÉ DE RIBAMAR CARDOSO
C.P.F. sob o n.º 147.104.203-00
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“MAPA DE APURAÇÃO”
Processo n.º 008.2015.01
Modalidade: Pregão Presencial n.º 008/2015
DATA: 06/04/2015.
Hora: 08h 45m.
EMPRESA PARTICIPANTE: Sulpará Caminhões e Máquinas LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º
14.133.730/0001-75.

ITEM

01

PRODUTO/MARCA
Trator de pneu – Equipado com motor Diesel ou Biodiesel, Potência mínima de
65cv, embreagem com discos simples orgânico, transmissão mínimo de 8
velocidades a frente e 2 a ré, sistema hidráulico levante de três pontos com
capacidade mínima de levante na rótula, 2500 kgf, pressão máxima de
214(kgf/cm2), freios tipo Discos em banho de óleo e acionamento hidráulico,
direção hidrostática, pneus STD e tanque de combustível, com capacidade mínima
de 95L.
Valor Inicial
Primeiro Lance
Segundo Lance
Terceiro Lance
Quarto Lance
Quinto Lance

ITEM

02

ITEM
03

PRODUTO/MARCA
Grade aradora com controle remoto – número de discos mínimo de 12, diâmetro
dos discos de 28, diâmetro do eixo mínimo de1.5/8, largura de trabalho máxima
de 1,65, espaçamento entre discos mínimo de 230(mm), profundidade de
trabalho mínimo de 150-180(mm), e potência mínima aproximada de 63-70(hp).
Valor Inicial
Primeiro Lance
Segundo Lance
PRODUTO/MARCA
Plaina tipo Agrícola Dianteira com Lâmina largura máxima de trabalho de 2,40m,
Valor Inicial
Primeiro Lance
Segundo Lance

Valor

95.000,00
94.000,00
93.500,00
93.000,00
91.000,00
90.000,00
TOTAL

30.000,00
28.000,00
27.000,00
TOTAL
27.000,00
26.000,00
25.000,00

Bannach-PA às 10h38m
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