


CAi4iav'do c4e 

SECRETARIA MUNICIPAL lose 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 046/2017 

PREGAO PRESENCIAL N. 011/2017 

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL 

AlA de abertura e julgamento dos envelopes 

Proposta e Habilitação do Prego Presencial n 9  

011/2017 

OBJETO: contrataçâo de empresa para prestação de 

serviço de manutençâo de bombas, motores 

elétricos e quadros da Companhia de Agua e Esgoto 

de Redenço do Gurgueia - AERG, conforme 

descricöes no anexo I, sob o regime de Empreitada 

Global. 

As dez horas do dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sala da Comisso 

Permanente de Licitaço de Redençâo do Gurguéia - P1, localidade a Rua do Ferreiro, s/n, Bairro 

Planaltina, em Redencâo do Gurguéia - P1, a pregoeira Eliane Borges Cardoso e sua Equipe de apolo 

formada pelo Senhor Severino Fernandes Foiha e pelo senhor Francisco Pereira Batista, instituIda 

pela Portaria n 2  026/2017, de 03 de janeiro de 2017, abaixo assinados, abriram sessâo solene com o 

objetivo de efetuar recebimento e abertura dos envelopes propostas e habilitaço das empresas 

participantes do Pregâo Presencial n 2 . 011/2017, referente a contratacão de empresa para prestaco 

de servico de manutenção de bombas, motores elétricos e quadros da Companhia de Agua e Esgoto 

de Redencao do Gurgueia - AERG, conforme descriçäes no anexo I, tipo MENOR PREO GLOBAL, 

mediante as condiçôes estabelecidas no Edital de acordo corn as normas Gerais da Lei Federal n 2 . 

10.520/2002, Decreto nQ 3.555/2000, Decreto n 2  5.450/2005, Lei federal n. 8.666/93, corn 

alteraçôes posteriores, Lei Complementar n 2  123/06 alterada pela Lei Complementar n 9  147/2014, 

de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, em regime de 

em preitada global, Para credenciamento apresenta ram-se a(s) seguinte(s) empresa(s): 

RAZAO SOCIAL CNPJ: REPRESENTANTE 

ARClO SOUZA FRAGA, CPF: 
MARCIO SOUZA FRAGA - ME - ELETRICA 

05.425.262/0001-11 017.471.525-01, RG: 3.705.541 
BEBETO 

SSP-PI. 

Após analise das documentaçôes para credenciamento exigidas no item 03 do edital, verificou-se que 

o mesmo está apto para representar sua respectiva empresa e formular oferta e lances de precos e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, a pregoeira verificou que a licitante é ME, 

informando a mesma que julgará o envelope e aplicará os benefIcios legais estabelecido no edital e 

no Artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n 2  123/2006 e legislaço vigente, após, a pregoeira 

solicitou do mesmo o envelope proposta de precos (envelope 01) para q se verificasse 
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minuciosamente se o mesmo estava lacrado e rubricado no fecho, Foi aberto o envelope proposta de 

precos e analisado quanto ao cumprimento das exigências do item 05 do edital: 

Contrataçâo de empresa para prestaçäo de  

serviço 	de 	manutençäo 	de 	bombas, 

motores elétricos e quadros da Companhia lipo de BenefIcios 

de 	Agua 	e 	Esgoto 	de 	Redenção 	do 

Gurgueia - AERG. 

Empresa(s) 

MARCIO SOUZA FRAGA - ME - ELETRICA 

BE B ETO 
R$ 155.450,00 

Após análise verificou-se que a proposta da empresa está condizente corn as exigências do edital, foi 

dada vista aos presentes para que rubricasse a proposta, Ato contInuo, a pregoeira passou a fase de 

lances dando oportunidade de forma sucessiva e regressiva conforme determina e Iegislacâo vigente 

para que o detentor do major lance faça sua oferta, conforme descrito abaixo: 

DEMONSTRATIVO DOS LANCES 

Contrataço de empresa para prestaço de servico de manutençâo de 

bombas, motores elétricos e quadros da Companhia de Agua e Esgoto TWO DE BENEFICIOS 
de Redenção do Gurguela —AERG 

Fase da Proposta Fase dos Lances 

Classificacao da(s) Empresa(s) . - 
C ° 

c 
C  
.9 Classificação 

Nova classificacão 
LU - 
o 

b
a) 
-.. . 
 (  Maior Lance 

Menor 
Lance 

após a fase de 
lances 

após a aplicacâo da 
PRIORIDADE DE 

Valor Proposta Comercial 2 CONTRATAcAO 
-j Q_ 

MARCIO SOUZA FRAGA - ME 11:0 	T 
- ELETRICA BEBETO 

X X 155.450,00 155.450,00 

MARCIO SOUZA MARCIO 	SOUZA 

FRAGA - ME - FRAGA - ME - 
ELETRICA ELETRICA 

BEBETO BEBETO 

R$ 155.450,00 R$ 155.450,00 
21 colocada 29 colocada 

Encerrada as etapas de lances e após a aplicaço dos benefIcios legais estabelecidos no edital e na 

legislaço vigente foi aberto o envelope contendo as documentacöes habilitaçôes da empresa 
detentora do menor lance: CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIO DE 

MANuTENcA0 DE BOMBAS, MOTORES ELETRICOS E QUADROS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 

DE REDENcAO DO GURGUEIA - AERG, no valor de R$ 155.450,00 (cento e cinquenta e cinco mil 

quatrocentos e cinquenta reais), ofertado pela empresa MARCIO SOUZA FRAGA - ME - ELETRICA 

CNPJ.: 06.554.38010001-92 
Rua do FeiTeiro, sn * PaaItina 

CEP: 64.915-000 - Redenco do Gurgui 
Tel.: es 3566-1166 	- 
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BEBETO, Após analise da documentaco verificou-se que a empresa apresentou todas as exigências 

do edita, em razâo disto a pregoeira declarou a empresa vencedora do certame, dando continuidade 

a pregoeira fraqueou a palavra ao representante da empresa presente para que o mesmo se 

manifestasse caso desejasse apresentar alguma observaco em ata, nenhuma observação fol feita, 
durante todo certame no houve impetraço de recurso, e assim, nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunio, da qual fol Iavrada a presente Ata, abaixo firmada por mim e todos Os membros 
da equipe, e os presentes que deseja rem. 

Pregoeira e equipe de apoio: 

I 	cçJ 	S& 
Eliane Borges Cardoso 

	
Severino Fernandes Foiha 

Pregoeira 
	

Equipe de Apoio 

Francisco Pereira Batista 

Equipe de Apolo 

Licitante(s) Presente(s): 

MARCIO SOUZA FRAGA - ME - ELE '+RICA BEBETO, CrLW: 05.425.262/0001-11 

MARCIO SOUZA FRAGA, CPF: 017.471.525-01, RG: 3.705.541 SSP-PI 

CNPJ: 06.554.380/0001- 92 
Rua do Ferrero, s/n Planaidna 

CER: 64.915.000 - Redenço do Gurguéia-PI 
Tel: as 3566-1166 
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