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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/249

 
Processo n°: 01.140774.18.07
Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado instalados nas
dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, com fornecimento de mão de obra de forma continuada (um técnico - residente de 44 horas
semanais), fornecimento parcial de materiais e peças de reposição e ainda o tratamento químico da água gelada, análise microbiológica e físico-
química da qualidade do ar.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:
 
Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO.
 
Em 21/11/18, o licitante ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais). Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 
Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global, observadas as exigências
do edital e seus anexos, a empresa ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP foi declarada vencedora do certame.
 
Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa ACOMAR
REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP no valor mensal ofertado de R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais) e valor global
ofertado de R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais).
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/249
 
Processo n°: 01.140774.18.07
Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado instalados nas
dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, com fornecimento de mão de obra de forma continuada (um técnico - residente de 44 horas
semanais), fornecimento parcial de materiais e peças de reposição e ainda o tratamento químico da água gelada, análise microbiológica e físico-
química da qualidade do ar.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na
proposta comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
 
Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO.
Empresa: ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP.
Valor mensal: R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais).
Valor Global: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais).
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/249
 
Processo n°: 01.140774.18.07
Objeto: Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado instalados nas
dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, com fornecimento de mão de obra de forma continuada (um técnico - residente de 44 horas
semanais), fornecimento parcial de materiais e peças de reposição e ainda o tratamento químico da água gelada, análise microbiológica e físico-
química da qualidade do ar.

Homologo a licitação relativo a prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar
condicionado nas condições estabelecidas no edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado
à seguinte empresa:
Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO.
Empresa: ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP.
Valor mensal: R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais).
Valor Global: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
  

Calendário ano de: 2018

   Assunto:
   
   Critério:
   Com todas as palavras
   Com a expressão
   Com qualquer uma 

      das palavras
 
   Período:

   data inicial 

   data final   

Dezembro, 2018
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
< Anterior Proximo >

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia
http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp
javascript:history.go(-1)
javascript: SubmitLogin('pesquisaCidadaoForm','../../pesquisaCidadao.do', 'Pesquisar');

