PROCESSO Nº 012/2017
/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
00
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), ás
13hrs (treze horas) horas, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE,
em sua sala, reuniu-se
se a Comissão Permanente de Licitação, formada por três
servidores abaixo assinados para juntos, receberem os envelopes contendo
documentação e, envelopes contendo propostas
propostas de preços, referente ao processo de
licitação acima identificado que visa: Aquisição parcelada de material de construção
destinado a manutenção e reparos de ruas, praças, calçadas, prédios públicos
municipais, atendendo a demanda da Secretaria de Obras, conforme quantidades,
especificações, descritas no Anexo I deste edital
edital. No horário estabelecido
compareceram os representantes das empresas CÍCERO ANTONIO DA SILVA
JÚNIOR– ME empresa legalmente constituída, cadastrada sob o CNPJ nº
07.136.704/0001 –35 e também a empresa ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁMEempresa
empresa legalmente constituída, cadastrada sob o CNPJ nº 02.939.021/0001–00.
Ambas foram credenciadas como ME ou EPP, após credenciamento o Sr. Pregoeiro
declarou aberta a seção. Aberta a seção mandou que fossem
fossem rubricados os envelopes
de Propostas de Preços e de Habilitação, após isso foram entregues a Equipe de
Apoio. O Sr. Pregoeiro mandou que fossem aberto os envelopes
envelopes de Propostas de
preços.Aberto
.Aberto os envelopes os preços foram registrados conforme a seguir:
segui a
empresaLOTE 01 –ELAINE
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ
SÁ– ME apresentou sua proposta
propost
com valor de R$ 18.824,00 (dezoito
dezoito mil oitocentos e vinte e quatro reais);
reais CICERO
ANTONIO DA SILVA JUNIOR–ME
JUNIOR
apresentou sua proposta
posta com valor de R$ 18.417,00
(Dezoito mil quatrocentos e dezessete reais
reais).
). As duas foram para etapa de lances e
após etapa de lances a vencedora foiELAINE
foiELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ–
SÁ MEcom o
valor de R$: 17.937,00 (dezessete mil novecentos e trinta e setereais); LOTE 02 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ–
SÁ ME apresentou sua proposta com valor de R$
137.880,00 (cento
cento e trinta e sete mil oitocentos e oitenta reais);
reais CICERO ANTONIO DA
SILVA JUNIOR–ME apresentou sua proposta com valor de R$ 131.617,50 (cento e
trinta e um mil seiscentos
entos e dezessete reais e cinquenta
quenta centavos).As
centavos
duas foram para
etapa de lances e após etapa de lances a vencedora foi ELAINE CRISTINA ALENCAR
DE SÁ– ME com o valo de 13
130.990,00(cento e trinta mil,, novecentos e noventa
reais)LOTE 03: A empresa ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ–
SÁ ME apresentou sua
proposta com valor de R$ 476.298,00 (quatrocentos
quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e
noventa e oito reais);CICERO
;CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR–ME
JUNIOR
apresentou sua
proposta
posta com valor de R$418.213,00 (quatrocentos
quatrocentos e dezoito mil e duzentos e treze
reais). Ninguém ofertou lance.LOTE
lance.
04 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ–
SÁ ME
apresentou sua proposta com valor de R$ 16
168.662,00
0 (cento e sessenta e
oitomil,seiscentos e sessenta e dois 2reais); CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR–
JUNIOR
ME apresentou sua proposta com valor de R
R$
$ 164.261,00 (cento e sessenta e quatro
mil duzentoss e sessenta e um reais)).
). As duas foram para etapa de lances e a
vencedora foi ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ
SÁ– ME apresentou sua proposta com
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valor de R$ 160.752,00
,00 (cento e sessenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais);
LOTE 05 - ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ–
SÁ ME apresentou sua proposta com
valor de R$ 259.342,00 (duzentos e cinqüenta e nove mil trezentos e quarenta e dois
reais)); CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
JUNIOR–ME
ME apresentou sua proposta com valor
valo
de R$ 246.654,00 (Duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e cinqüenta e quatro
reais). Ninguém ofertou lance.
lance O Sr. Pregoeiro mandou que fosse aberto os envelopes
de habilitação. Aberto o envelope constatou
constatou-se
se que todos os documentos apresentados
pelas empresas estavam em conformidade com o edital e assim foram declaradas
declarada
vencedoras e habilitadas
habilitada por seus preços unitários e totais estarem menores que os
valores estimados pela Administração. Concluído a negociação os documentos foram
submetidos a apreciação
ção da Equipe de Apoio e em seguida todos rubricaram e a
documentação. Continuando em
m seguida o Sr. Pregoeiro deu por encerrada a sessão e
os autos serão levados a autoridade competente para Adjudicação e homologação dos
seus atos. Nada mais havendo de interesse
interesse a se registrar na presente ata a mesma vai
encerrada que depois de lida e achado conforme vai assinada pelo Sr. Pregoeiro e
Equipe de apoio. Nada Mais. Dado e passado
passado nesta Cidade de Verdejante/PE
Verdejante
em 16 de
Março de 2017 às 14h38
h38min (quatorze horas e trinta e oito minutos).
minutos
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