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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/252

 
Processo n°: 01-142.752/18-37
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de grupo motor gerador (GMG), de quadro de transferência automática (QTA) e de unidade de
supervisão de corrente alternada (USCA).

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG), DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA (QTA) E DE UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA).
 
O licitante PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado conforme solicitação no chat de mensagens:
“solicitamos a desclassificação de nosso último lance para este item. Estávamos em duas licitações simultâneas e fizemos confusão com os
valores. Para este processo, nosso menor valor é de R$11.125,00”. O licitante D.I. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES
foi desclassificado conforme solicitação realizada através de e-mail: “Viemos através deste informar que o valor da proposta de R$ 6.999,99
(Seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) está em desacordo com as nossas condições de fornecimento, ficando
assim inexequível para os nossos interesses. O licitante LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS foi desclassificado conforme solicitação no
chat de mensagens: “ Gentileza cancelar nosso lance, pois é inexequível”.
 
Em 23/11/18, o licitante ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta 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 ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI.
 
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 ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI 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 ESTRELA
GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI no valor global ofertado de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta 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 2018/252
 
Processo n°: 01-142.752/18-37
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de grupo motor gerador (GMG), de quadro de transferência automática (QTA) e de unidade de
supervisão de corrente alternada (USCA).

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG), DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA (QTA) E DE UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA).
 
Empresa: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELÉTRICA EIRELI.
Valor Global: R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/252
 
Processo n°: 01-142.752/18-37
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de grupo motor gerador (GMG), de quadro de transferência automática (QTA) e de unidade de
supervisão de corrente alternada (USCA).

Homologo a licitação relativo a prestação de serviços de manutenção de grupo motor gerador 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG), DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA (QTA) E DE UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA).
 
Empresa: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELÉTRICA EIRELI.
Valor Global: R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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