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ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

 
Processo nº. 01.033281.21.00
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de instalação de cercas elétricas com fornecimento de equipamentos, instalação e
configuração de kit de cerca do tipo industrial, incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos para a execução dos serviços,
contemplando medidas preventivas e corretivas.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 01 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS
 
No dia 28/06/2021, a empresa Bil Comércio e Serviços Ltda, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global de R$ 1.782.300,00 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil e trezentos reais).
Após negociações, a empresa reduziu R$ 755.121,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil cento e vinte e um reais) no valor ofertado.
Realizadas as diligências necessárias, foi confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta de preços da licitante.
No dia 27/09/2021, a empresa Bil Comércio e Serviços Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 1.027.179,00 (um
milhão vinte e sete mil cento e setenta e nove reais).
Não houve intenção de recurso. Diante disto, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Serviço de instalação de cerca elétrica com fornecimento de central de choque para cerca elétrica – R$ 444,07 (quatrocentos e
quarenta e quatro reais e sete centavos) / unidade
Item 02 - Serviço de instalação de cerca elétrica com fornecimento de metro linear de cerca elétrica de quatro fios – R$ 8,69 (oito reais e
sessenta e nove centavos) / metro
Item 03 - Serviço de instalação de cerca elétrica com fornecimento de central de Alarme com discadora – R$ 366,48 (trezentos e sessenta e
seis reais e quarenta e oito centavos) / unidade
 

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
 
Processo nº. 01.033281.21.00
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de instalação de cercas elétricas com fornecimento de equipamentos, instalação e
configuração de kit de cerca do tipo industrial, incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos para a execução dos serviços,
contemplando medidas preventivas e corretivas.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:
 
LOTE 01 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS
 
Empresa: Bil Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ: 27.672.040/0001-36
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.027.179,00 (um milhão vinte e sete mil cento e setenta e nove reais)
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
 
Processo nº. 01.033281.21.00
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de instalação de cercas elétricas com fornecimento de equipamentos, instalação e
configuração de kit de cerca do tipo industrial, incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos para a execução dos serviços,
contemplando medidas preventivas e corretivas.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para prestação de serviços de instalação de cercas elétricas com fornecimento de
equipamentos, instalação e configuração de kit de cerca do tipo industrial, incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos para a
execução dos serviços, contemplando medidas preventivas e corretivas, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço para o lote:
 
LOTE 01 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS
 
Empresa: Bil Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ: 27.672.040/0001-36
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.027.179,00 (um milhão vinte e sete mil cento e setenta e nove reais)
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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