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PREGÃO PRESENCIAL N' 158/2018

I'rocesso : 22276/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 1 58/2018
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MOTORES,

Objeto : BOMBAS, ELETRICA E EQUIPAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS DE
ESGOTOS: ETE CAMANDUCAIA E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO.

Abertura da Sessão
As 9:00 horas do dia 21 de .janeiro de 2018, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS a(o) Pregoeiro(o) Aline demanda Arruda Leite e equipe de apoio Renato
Ribeiro Goivinho, designados pela Portaria n' 1.606 de 19 de dezembro de 2018, para realizar os
procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 158/2018.

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credencíamento.

Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento a(o) Pregoeira(o) solicitou aos seus representantes
que apresentassem os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos, foram
consideradas credenciadas as empresas abaixo, cona os respectivos representantes:

Da entrega dos Envelopes.
A(o) Pregoeir(a)o declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os

interessados credenciados entregassem os envelopes n' 01 contendo a Proposta e o n' 02 contendo a
habilitação, passando-se à abertura das propostas dos respectivos credenciados.

Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a(o) Pregoeira(o) franqueou o acesso de todos

ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeira(o) passou
a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital. Passou-se, então, à classificação da proposta
de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas
ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

PROPOSTAS POR ITEM
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  1.0í)

Fornecedor Marca Situação Valor
CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP   Classificado - R$ 1204179.00
N.CALEFl-ELETRICOS-hIE Classificado - RS 1210192.95
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Dos Lances por item
Declarou a(o) Pregoeira(o) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas

propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante
classificado com maior preço a inauguração das rodadas

Da Habilitação
Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de

habilitação das primeiras colocadas, tendo a(o) Pregoeira(o) facultado a todos interessados a verificação da
documentação

Analisada a documentação a(o) Pregoeiro(o) considerou a empresa Central das Bombas Comércio
e Serviços Ltda. -- EPP habilitada.

Da fase de Recursos

Nenhum participante ilaanifestou intenção de recorrer

Da Adjudicação
Ante a não manifestação de interposição de recursos, a(o) Pregoeira(o) aqudicou os itens do

certame à vencedora da licitação, na forma abaixo.

FORNECEDOR : CENTRAL DAS BOl\ABAS COMERCIO
E SERVICOS LTDA - EPP l)OCUIÇIENTO: 05.304.734/0001-88

VALOR: RS

];Q;!7$:99

Das Ocorrências na Sessão Pública

A Pregoeiro pede para constar em Ata que todos os valores unitários foram analisados na sessão
conforme cláusula 8.2 e demais do Edital.

Consta em Ata também que na análise da proposta da N. Calefl Elétricos ME, foi velíficado um
erro de digitação no item 08 da proposta, o qual foi retiflcado durante a sessão.

A Pregoeira pede para que a empresa adjudicatária encaminhe a decomposição do valor global de
RS 1.202.178,99, até dia 23 de janeiro de 2019, às 16:00 horas devidamente rubricada e assinada pelo
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  MANUTENÇÃO EM UAQuiUAS E EQUIPAMENTOS  

Fornecedor Ouantidadc Valor
CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LIDA - EPP 1.00 [i$ 1204179.00

LANCE  
i iãhéé CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP   R$

1202178.99

       

   
ITENS NONIE UN QTni:

vAI ,OR
[JNll

VALOl{
TOTAL.

  MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS X'iAKCA: UN 1.00 RS

1202178.99
R$ 1202178,99
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responsável legal. Este prazo foi estipulado pela Pregoeíra, tendo em vista a extensão proposta. Informo
que não há prazo estipulado no Edital para apresentação da decomposição.

Encerramentos da Sessão

A Pregoeiro informa que os envelopes Habilitação nào abertos estarão disponíveis para retirada no
Departamento de Licitações e Contratos após a contratação.

Nada mais havendo a tratar a(o) Pregoeira(o) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidaillente assinada pela(o) Pregoeira(o), Equipe de Apoio
e pelos licitantes presentes.

.epresentantes

Cendal J6as Bombas Comér&ío e Serviços Ltda. -- EPP
Hamilton Jordão

êãlÉíi Elétricos ME
Edson Calefi
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