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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MÁQUINAS TERCEIRIZADAS(CAMINHÃO
CAÇAMBA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROMPEDOR,RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO E ATENDER À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Participante: MS ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
4 contratação de uma escavadeira hidráulica sobre esteira,acima

de 17 toneladas,máximo 5 anos de uso.-contratação de uma
escavadeira hidráulica sobre esteira,acima de 17
toneladas,máximo 5 anos de uso.

1.000,0 HR 230,00 230.000,00

5 contratação de escavadeira hidráulica sobre esteira, acima de 14
toneladas,máximo 7 anos de uso,com rompedor peso igual ou
superior a 1400kg.-contratação de escavadeira hidráulica sobre
esteira, acima de 14 toneladas,máximo 7 anos de uso,com
rompedor peso igual ou superior a 1400kg.

200,000 HR 385,00 77.000,00

Total do Participante: 307.000,00

Participante: SCORTEGANHA & ALBERTI ESCAVAÇÕES LTDA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
2 contratação de duas retroescavadeiras traçadas 4x4 com no

máximo 5 anos de uso.-contratação de duas retroescavadeiras
traçadas 4x4 com no máximo 5 anos de uso.

1.800,0 HR 120,00 216.000,00

No dia 02/02/2021 às 10:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 47/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 6/2021 na modalidade de Pregão
presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Participam deste certame as seguintes empresas:

    1.   SCORTEGANHA  &  ALBERTI  ESCAVAÇÕES  LTDA,  representada  neste  ato  por  MICHEL  CANTELLI
SCORTEGANHA;

    2.  TERRAMOVIMENTO LTDA - EPP, representada neste ato por ANDERSON TANCREDO GALAFASSI;
    3.   MS  ALUGUEL  DE  MAQUINAS  E  TERRAPLANAGEM  LTDA,  representada  neste  ato  por  SANDRO  MARCIO

SOUZA;
Iniciado o certame, passa a vista e rubrica nos envelopes pelos representantes presentes, analisado o credenciamento

das empresas que estavam de acordo com o edital, sendo habilitadas para o certame. Após passou-se para a abertura dos
envelopes das propostas, constatou-se que as empresas participantes encontravam-se habilitadas para os lances. Passou-
se  então  para  fase  dos  lances,  após  sagrou-se  vencedor  dos  itens  4  e  5  a  empresa  MS  ALUGUEL  DE  MAQUINAS  E
TERRAPLANAGEM LTDA com o valor total de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais), sagrou-se vencedor do item 2  a
empresa SCORTEGANHA & ALBERTI ESCAVAÇÕES LTDA com o valor total de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil
reais), sagrou-se vencedor dos itens 1 e 3  a empresa TERRAMOVIMENTO LTDA - EPP com o valor total de R$ 745.200,00
(setecentos  e  quarenta  e  cinco  mil  e  duzentos  reais).  Após  abertos  os  envelopes  das  documentações  das  empresas
vencedoras,  constatou-se  que  as  empresas  TERRAMOVIMENTO  LTDA  -  EPP  e  MS  ALUGUEL  DE  MAQUINAS  E
TERRAPLANAGEM LTDA não apresentaram a certidão exigida no item 6.4.1.1 do edital de convocação. No entanto, tendo
em vista  o  Art.  48  §  3º  da  Lei  8.666/93,  concede-se  o  prazo  de  08  (oito)  dias  úteis  para  apresentação  da  documentação
faltante.  As  demais  empresas  estavam  de  acordo  com  as  exigências  do  edital,  passando  para  vistas  e  rubricas  dos
presentes.  Nenhuma  empresa  manifestou  intensão  de  recurso.  Sem  mais  encerrado  o  certame.  Publique-se  o  presente
resultado  no  site  www.tangara.sc.gov.br  e  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  DOM/SC  na  data  de  02/02/2021.  Nada  mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, com o presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.
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Total do Participante: 216.000,00

Participante: TERRAMOVIMENTO LTDA - EPP

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 contratação de caminhão caçamba trucado com capacidade

mínima 10m³, com tração 6x4, máximo 12 anos de uso.-
contratação de caminhão caçamba trucado com capacidade
mínima 10m³, com tração 6x4, máximo 12 anos de uso.

800,000 HORA 129,00 103.200,00

3 contratação de duas escavadeiras hidráulicas sobre
esteira,acima de 14 toneladas,máximo 5 anos de uso.-
contratação de duas escavadeiras hidráulicas sobre
esteira,acima de 14 toneladas,máximo 5 anos de uso.

3.000,0 HR 214,00 642.000,00

Total do Participante: 745.200,00

Total Geral: 1.268.200,00

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.

Tangará, 02/02/2021

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CRISTIANE PICCININ

PREGOEIRO

DAIANE NEIS ALVES DOS SANTOS

MEMBRO

elisangela da silva stiehl

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(MS ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA)

SANDRO MARCIO SOUZA

(SCORTEGANHA & ALBERTI ESCAVAÇÕES LTDA)

MICHEL CANTELLI SCORTEGANHA

(TERRAMOVIMENTO LTDA - EPP)

ANDERSON TANCREDO GALAFASSI


