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ATA PREGA0 PRESENCIAL N° 21.006/2021

PREAMBULO

As O9hoomin (nave horas e trinta minutos) do dia 30 de Setembro de 2021, reuniram-se na sala da
Comissao de Licitagao no municipio de lc6, sito a Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1° andar,

Gerencia, CEP: 63.430-000, a pregoeiro
Pedro

Euz6bio Borges

Lima

Petrus Barbosa de Lima e os membros da equ.ipe de apoio,

Silva e Luciano Alves Marques designados atraves da Portaria n°

2021.01.01.21 de 01 de janeiro de 2021, para a realizacao da Sessao Pdblica do Pregao, cujo objeto e a

®

REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAQOES DE PRESTACAO DE
SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTORES E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E

ESGOTO - SAAE DO

MUNIciplo DE IC6-CE.

CREDENCIAIVIENTO

0 Pregoeiro solicitou da equipe de apoio que procedesse a chamada dos licitantes interessados para o

credenciamento e recebimento dos envelopes contendo proposta de pregos e documentos de habmtaeao,
ocasiao em que foi constatada a presenea dos licitantes: (1) ASTECA COMERclo E SERVICOS LTDA
IVIE, inscrita no CNPJ de n°: 26.428.804/0001-80, neste ato representada por Emanuel dos Santos Amaral
no CPF n° 877.075.193-53 e-mail: asteca@astecaferramentas.com.br .(2) DANIEL COMES FELIPE IVIE,

inscrita no CNPJ de n°: 08.746.086/0001-08, neste ato representada por Daniel Comes Felipe, inscrito no
CPF n° 001.575.263-13, e-mail: danielgomesfelipe@outlook.com (3) CJ PROJETOS E ENGENHARIA

®

EIRELl, inscrita no CNPJ de n°: 22.892.840/0001-49, neste ato representada por Luiz Alves Barreto Neto,
inscrito no CPF

n° 640.146.733,91, e-mail: cjprojetosengenharia@gmail.com 0

Pregoeiro declarou

encerrado a prazo de recebimento dos envelopes, e de quaisquer outros que nao os existentes,
registrando que nao mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a

alterar o contetido original dos mesmos. Ap6s a verificaeao dos documentos e envelopes referidos, a
Pregoeiro se manifestou sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pelo Pregoeiro e equipe de

apoio, declarando os mesmos CREDENCIADOS, e posteriormente, colocando o credenciamento a
disposigao do licitante para que tambem os rubricassem, o que foi feito pelo representante legais das

empresas ja nominadas.
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Em seguida, a Pregoeiro procedeu a abertura do envelope "n° 01" contendo a proposta de pregos para o

objeto do referido pregao. A proposta de preeo das empresas CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELl
esta desclassificada por nao cotar todos os itens do Lote Unico da licitacao. As empresas ASTECA

COMERclo E SERVICOS LTDA ME e a DANIEL COMES FELIPE ME, apresentaram as propostas com

as especificae6es e demais exigencias constantes do edital, ocasiao em que foram rubricadas pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Foi considerada CLASSIFICADA. A seguir, foi proclamado ao

presente o valor, ofertado para o objeto da licita¢ao.

VALOR INICIAL DA PROPOSTA

LOTE

LICITANTE

PREC0 RS

1

ASTECA COWIERCIO E SERVICOS LTDA ME

R$ 641.035,00

2

DANIEL GOIVIES FELIPE ME

R$ 612.076,50

FASE DE LANCES E NEGOCIACAO

Ato continua iniciou-se a fase de lances verbais com os licitantes classificados, nos termos do Edital, os

quais se encontram registrados no mapa de apuragao de lances verbais anexo ao processo.
Os precos dos licitantes vencedores estao em conformidade com a preeo corrente mercado, segundo
determina a Art. 43, inciso lv, da Lei 8.666/93.

HABILITACAO

®

Ap6s analise dos documentos de habilitaeao da empresa arrematante, ASTECA COMERclo E
SERvleos LTDA ME, esta inabilitada par nao atender ao Item 6.4.2 (Balaneo patrimonial) do edital. Quanto a

empresa segunda colocada, DANIEL COMES FELIPE ME. 0 Pregoeiro registra que foi comprovada a

veracidade dos documentos de habilitaeao apresentados pela empresa. Analisando os documentos de
habilitacao em cotejo com os ditames do instrumento convocat6rio, o Pregoeiro resolve declarar

conforme
tabela`c.v.,c.
declarou
o licitante
VENCEDOR
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LOTE

LICITANTE

PREC0 RS

1

DANIEL COMES FELIPE ME

372.000,00
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Rua Francisca Alves de Moraes, s/n,10 andar, Ger6ncia, lc6, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 07.669.682/0001-79 -Telefone: (88) 3561-1508
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ENCERRAMENTO

Indagado aos licitantes presentes sabre a inteneao de interpor recurso, foi respondjdo pelo LICITANTE

ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ de n°: 26.428.804/0001-80, neste ato

representada por Emanuel dos Santos Amaral no CPF n° 877.075.193-53, o interesse em manifestar
recurso ciuanto a decisao proferida pelo Pregoeiro em relacao a sua lnabilitacao, entao foi a aberto a prazo

recursal de 5 (cinco dias dteis) Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado a presente sessao, do
que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes

presentesico-cE,dia3odesetembap)21,

®

as 11 h45min.
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Pregoeiro

Equipe de Apoio

LICITANTES PRESENTES

NO

1

ASSINATURA

LICITANTE

ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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2

DANIEL COMES FELIPE IVIE

3

CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
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Rua Francisca Alves de Moraes, s/n,1° andar, Ger6ncia, lc6, C®afa, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 07.669.682/0001-79 -Telefone: (88) 3561-1508
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