
LIcITAçA0 COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 12312006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 147/2014, 
DESDE QUE HAJA, NO MINIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES COMPETITIVOS 
ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGENCIAS 
ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, 
DA LEI COMPLEMENTAR No 123/06. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL FOR LOTE 

SEGUNDA CHAMADA 

ATA de abertura e julgarnento dos envelopes 
Proposta e Habilitacäo do Pregão Presencial no 
010/2017 

OBJETO: contratacão de empresa para 
fornecimento de materiais elétricos para 
iluminaçào pUblica, conforme descricöes no 
anexo I, sob o regime de Empreitada Global. 

As dezesseis horas do dia doze do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala da 
Cornissão Permanente de Licitação de Redençäo do Gurguéia - Fl, localizada a Rua do 
Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em Redençào do Gurgueia - Fl, a pregoeira Eliane Borges 
Cardoso e sua Equipe de apoio formada pelo Senhor Severino Fernandes Foiha e pelo 
senhor Kennedy de Sousa Soares, instituda pela Portaria no 026/2017, de 03 de janeiro de 
2017, abaixo assinados, abriram sessão solene com o objetivo de efetuar recebimento e 
abertura dos envelopes propostas e habilitação das empresas participantes do Pregao 
Presencial n o . 010/2017, referente a contratacao de empresa para fornecimento de 

materlais elétricos para iluminaçao püblica, conforme descricöes no anexo I, tipo 
MENOR PREO GLOBAL FOR LOTE, mediante as condiçoes estabelecidas no Edital de 
acordo corn as normas Gerais da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, 
Decreto no 5.450/2005, Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçöes posteriores, Lei 
Complementar no 123/06 alterada pela Lei Complemental-  no 147/2014, de 07 de agosto de 
2014 e demais normas regularnentares aplicáveis a espécie, em regime de empreitad 
global, o pregoeira inforrnou aos presentes que a licitaçào está sendo realizada em segunda/ 
chamada devido o não comparecirnento de empresas na primeira chan)ada, que 
realizada no dia 27/04/2017, as 08:30hs, e por decisão unanime da equipe'ser6i realizáda 
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hoje, dia 12/05/2017, as 16:00hs, Para credenciamento apresentaram-se a(s) seguinte(s) 
empresa(s): 

RAZAO SOCIAL MPE/EPP CNPJ : REPRESEN TANTE 
PAULO 	SERGIO 

MM. MATERIAL DE coNsTRUçAo DIONISIO, 	CPF: 

LTDA NAO 07.084.08010001-50 136.334.728-43. 	RG: 
22268728 	SSP-SP. 
(PROCURADOR). 
JOSE 	ORLANDO 
BARBOSA 	DE 
OLIVERIA, 	CPF: R. N. LOPES MONTEIRO - ME SIM 69.628.139/0001-80 
032.315.063-28, 	RG: 
2.925.797 	- 	 SSP-PI. 
(PROCURADOR) 

Após análise das documentaçöes para credenciamento exigidas no item 03 do edital, 
verificou-se que Os representantes das empresas apresentaram todas as exigéncias para 
credenciarnento e estão aptos para representar suas respectivas empresas e forrnular 
ofertas e lances de preços e praticar todos Os demais atos pertinentes ao certame, a 
pregoeira verificou que a licitante MM. MATERIAL DE CONSTRUcAO LTDA não se 
enquadra como MPE, e que a Iicitante R. N. LOPES MONTE!RO - ME, se enquadra como 
MPE, informando as mesmas que julgará o envelope e aplicará os benefIcios legais 
estabelecido no edital e no Artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006 e Iegislaçáo 
vigente, informando aos mesmos que julgará os envelopes corn a COTA GLOBAL (100%), 
(ANEXO I, Lote I), conforme subitern 05 e 06 do edital e Iegislacão vigente, após, a 
pregoeira solicitou dos mesrnos Os envelopes propostas de preços (envelope 01) para que 
se verificasse minuciosarnente se os rnesmos estavarn lacrados e rubricados no fecho, 
Foram abertos os envelopes propostas de precos e analisados quanto ao cumprimento das 
exigéncias do item 05 do edital: 

LOTE I - COTA GLOBAL (100%) - 

MATERIAlS ELETRICOS 
Tipo de Beneficios 

Lote III - 
Lote 1 -  

Lote II - Mercadorias 
Mercadoria 

Empresa(s) Mercadoria em exclusiva para 
global (cota 

geral (cota 75%) MPE (cota 
100%) 

25%) 
MM. MATERIAL DE coNsTRucAo LTDA 235.372,24  
R. N. LOPES MONTEIRO - ME 235.372,24  

ApOs análise verificou-se que as propostas das ernpresas estão condihntes comjas 
exigéncias do edital, foi dada vista aos presentes para que rubricassem as(propostas/Ato 
continuo, a pregoeira passou a fase de lances dando oportunidade de for, ia suce$iva e 
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regressiva conforme determina e legisiaçâo vigente para que o detentor do major lance faca 

sua oferta, conforme descrito abaixo: 

DEMONSTRATIVO DOS LANCES 
TIPO DE BEN EFICIOS: Artigo  48,1 

LOTE I - COTA GLOBAL (100%) - MATERIAlS ELETRICOS 
inciso I, da Lei Complementar n° 

123/2006, (Licitaçäo exclusiva 
paraMPE) 

Fase da Proposta Ease dos Lances 
- Nova 

Classificacao da(s) 
classificaçao 

Empresa(s) 
LU 

•  

0) Major Menor 
Classificacao 

apos a aplicacao 
f CL) 

Z Lance Lance 
apos a fase de 

da PRIORIDADE 
Valor Proposta Comercial 

Co -  

2 
lances 

DE 
—J o_ CONTRATAcAO 

MM. 	MATERIAL 	DE 
X X 235.372,24 169.127,57 la colocada ia colocada 

CONSTRUçAO LTDA 

MM. 
MM. 	MATERIAL 

MATERIAL 
DE R. N. LOPES MONTEIRO 

- 

.ME  
X X 235.372,24 170057,12 DE 

coNsTRucAo 
CONSTRUçA 

LTDA 
OLTDA  
R$ 169.127,57 R$ 169.127,57 
28 colocada 28 colocada 

Encerrada as etapas de lances e após a aplicação dos benefIcios legais estabelecidos no 

edital e na Iegislação vigente foi aberto o envelope contendo as documentacôes habilitaçöes 

da empresa detentora do menor lance: LOTE I - COTA GLOBAL (100%) - MATERIAlS 

ELETRICOS, no valor de R$ 169.127,57 (cento e sessenta e nove mil cento e vente e sete 

reais e cinquenta e sete centavos), ofertado pela empresa MM. MATERIAL DE 

coNsTRuçAo LTDA, ApOs analise da documentaçào verificou.-se que a empresa 

apresentou o balanço patrimonial em desacordo corn o item 7.1.3, alinha "a" do edital, '71.3 

- Documentacao re/at/va a QuAL/F/cAçAo ECONOMICO-F/NANCE/RA:, a) Balanco 
patrimonial, assinado por contabi/ista habilitado e pe/o representante da empresa, e 
demonstracoes contábeis do Ultimo exercIcio social, exigIveis e apresentados na forma da 
lei,que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balancos provisorios; (exceto para MPE);", portanto INABILITADA, dand,9 
continuidade a pregoeira solicitou da licitante que ficou em segundo lugar o envelope 

documentação habilitacao, empresa R. N. LOPES MONTEIRO - ME, corn o valor.ofertado/ 

de R$ 170.057,12 (cento e setenta mu cinquenta e sete reais e doze centIos), apóy' 

análise das documentacoes verificou-se que a empresa apresentou todas as eigênciaso 

edital, em razão disto a pregoeira declarou a empresa R. N. LOPES MONIEIRO —/ME 
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vencedora do LOTE I - COTA GLOBAL (100%) - MATERIAlS ELETRICOS, corn 'ia!or 
ofertado de R$ 170.057, 12 (cento e setenta mil cinquenta e sete reais e doze centavos), a 
Pregoeira informou ao representante que a proposta ajustada deverá ser apresentada no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, dando continuidade a pregoeira fraqueou a 
palavra ao representante da ernpresa presente para que o mesmo se manifestasse caso 
desejasse apresentar alguma observação em ata, nenhuma observação foi feita, durante 
todo certame não houve impetraçào de recurso, e assim, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reuniào, da qual foi lavrada a presente Ata, abaixo firmada por mim e todos os 
membros da equipe, e os presentes que desejarem. 

Pregoeira e equipe de apoio: 

1 ru 'A 
Eliane Borges Cardoo 
	

Severino Fernandes Folha 
Preg oeira 
	

Equipe de Apoio 

A; 111  22j4 ,11,ke-  <I-v,--L-

Kennedy de Sousa Soares 
Equipe de Apoio 

itante(7)r 

MM. MATE1LL DE coNsTRuçAo LTDA, CNPJ: 07.084.080/0001-50 
PAULO SEGIO DIONISIO, CPF: 136.334.728-43. RG: 22268728 SSP-SP. 
(PROCURADOR). 

R. N. LOPES MONTEIRO - ME, CNPJ: 69.628.139/0001-80 
JOSE ORLANDO BARBOSA DE OLIVERIA, CPF: 032.315.063-28, RG: 2.925.797 - 
SSP-PI. (PROCURADOR) 

CNPJ.: 06.554.38010001.92 
Rua do Ferreiro, sin P1anatina 

CEP.: 64.915-000 - Redenço do Gurguéia-PI 
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