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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9786
www: icltacoes.jaquariuna.sp.aov.br

re !ei yrg do Município de JaauariúnaP
e

ATADESESSÃOPÚBLICA

Pregão No:076/2018
Processo:6867/2018

Objeto: Aquisição e.instalação de conjunto de motobombas tipo monobloco, com painel elétrico de comando, para o sistema de
recalque de água tratada do reservatório do bairro Silvio Rínaldi '

PREÂMBULO

No dia 4 de Junho de 2018, às 9 horas. reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna/SP. a
Pregoeira ESTHER LONA VIEIRA e a Equipe de Apoio RENATO RIBEIRO GOIVINHO. designados pela Portaria n' 1.513 de 20 de dezembro
de 2017 constantes das autos do Processo n' 6867-0/201 8, para a Sessão Pública do Pregão em epigmfe.

Aberta a sessão, procedeu se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes. visando à comprovação da existência de
poderes para formulação de propostas e prática dos demais ates de atribuição do Lícitante. na seguinte conformidade:

T..A Pregoeiro informa que solicitou, via telefonema pnsença de responsável técnico da Secretaria de Meio Ambiente - Estação de
Tratamento de Água - Departamento de Água e Esgoto, entrebnto, até o momenb da lavmtura desta o mesmo não compareceu

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representante

CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. representada por HAMILTON JORDÃO.

A Pregoeíra comunicou o encerramento do credenciamento

Em seguida recebeu a Declaração da Licítante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois
envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação. respectivamente.

REGISTRODOPREGÃO

Ato continuo foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a
compatibilidade do objeto. prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo se ecionado entre a

Única l citante para7ilarücipar da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos vlii e lx do artigo 4o da Lei Federal

seguida a Pregoeira convidou individualmente a autora da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma

OFERTAS INICIAIS (ABERTURA DOS ENVELOPES)

Sendo o critério de julgamento 'menor preço global', os valores unitários e totais apresentados pela proponente :lão os segulntesl
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FASE DE LANCES

Participante """ ''TS tuacão
!.L

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances. as ofertas foram classiHcadas em ordem crescente de valor. na seguinte conformidade

Lote: 1 1 Encerrado

e

NEGOCHÇÃO
Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeiro considerou que os preços classificados em primeiro lugar. acima especihcados.

são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços médios praUcados pelo mercado, confomie apurado no processo de licitação.

HABILlmçAO
Aberto o 2o Envelope.da Licitante que apresentou a melhor proposta e, analisados os documentos de habilitação. fu verificado o atendimento
dos requisitos estabelecidos no Edital

HABILITAÇÃO

ParticipanteHabilitação
CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LIDA - EPP 04/06/2018

RESUL:mDO

À vista da habilitação. sendo declarada vencedora a licitante CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ante a
negociação, a mesma apresenta os valores unitáHos e totais para cada item da lote. conforme segue

Para o item l-CONJUNTO HOTOBOMBA TIPO MONOBLOCO, com o valor unitário de R$ 6.624,0
Para o item 2-PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA, com o valor unitário e total de K;allÍõ18.n. ràil<RS 13.248,00.
Para o item 3-BÓIA DE NÍVEL, com o valor unitário e total de R$ 564,00
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valor de R$ 640.00DUÇÃO EXCENTRICA, FERRO FUNDIDO, FLANGEADA. 100 MM, com o valor unitário de R$ 320,00, totalizando o

total zanitem $REGISTRO DE GAVETA, DN 100, FLANGEADO, CUNHA EMBORRACHADA, NBR 14968, com o valor unitário R$ 791,00,

Para o item 6-CURVA 100 MM X 90', FERRO FUNDIDO. FLANGEADA, com o valor unitário de R$ 278.00, btalizando o valor de R$

Pam o item 7 TE FLANGE/FLANGE, 100 X 100. FERRO FUNDIDO. com o valor unitário de R$ 384,00. totalizando o valor de R$ 768 00
Pam o item bFLANGE 100 MM COM ROSCA BSP 4", com o valor unitário e total de R$ 148.00. '' ' '''- -- --v ' ,ww-

.:lw de R$ m.000'Ç'O CONCENTRICA. FERRO FÚNO1DO, mNGÜDA: {Ü'ià,';;Ú';';;i.. «t.áH. d. R$ 220,00, t.bn««.. .

Pam o item 10-VÁLVULA DE RETENÇÃO, com o valor unitário de R$ 860.00, totalizando o valor de RS 1 .720,00.
Pam o item ll-REGISTRO GAVETA, BOLSA, 100 MM, com o valor unitário e total de R$ 791.00.
Pam o item 12-TE BOLSA 100 MM, com o valor unitário e total de R$ 384.00. -'

Para o item 13-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. com o valor R$ 5.403,00.

yêjQr R$ 41 .000.00 foi avencedora.

RESULTADO POR EMPRESA

A 'pista da habilitação. foi declarada vencedora do lote a licitante CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, conforme

Ato continuo. não havendo outra lic cante presente, não houve intenção de interposição de recurso e a pregoeíra adjudicou o objeto deste Pregão

ENCERRAMENTO

Conforme Cláusula 7.11 .2. fica a licitante vencedora ciente da necessidade de apresentação de proposta de preços conforme decomposição

dos Licitantes re acionados. foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes

ASSINAM
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