
Ata n° 171/2016 de abertura e julgamento das
propostas de preços referentes à Tomada de
Preços nO01/2016 - Contratação de empresa para fZ'
execução de serviços de instalações e ~
adequações elétricas e telecomunicações no /"
imóvel da nova sede das Secretarias de Saúde,
Antidrogas, Assistência Social e PROCON

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis

reuniram-se na Sala de Licitações do Departamento de Compras, às 10h e 30min, a

Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nO 12.892/2016, para proceder a

abertura e julgamento das propostas de preços referente á Tomada de Preços nO

01/2016 - Contratação de empresa para execução de serviços de instalações e

adequações elétricas e telecomunicações no imóvel da nova sede das

Secretarias de Saúde, Antidrogas, Assistência Social e PROCON. Tendo como

valor máximo R$ 1.130.130,18. Aberta a sessão pelo senhor Presidente foram

identificadas as proponentes HABILITADAS, conforme Ata de Abertura e

Julgamento nO 118/2016 e julgamento dos recursos da fase de habilitação.

Compareceu para acompanhar a sessão a Sra. Elisani Barbosa, representante da

empresa Proenerg Engenharia Ltda, mas não apresentou o credenciamento. Ato

contínuo o Sr. Presidente da Comissão de Licitação repassa a presente os

envelopes que estavam sob a guarda do Departamento de Compras contendo as

propostas, para que se verifique a inviolabilidade dos mesmos. Na seqüência os

envelopes são abertos e submetidos á verificação pela Comissão de Licitação e

representante presente. Os valores ofertados pelas empresas são:

Lote único - Global

Proponentes Valor em R$

Proenerg Engenharia Ltda 582.296,01

Agistec Instalações Eletricas e Telecomunicações Ltda 780.823,05

Engerede CaboEstruturado e Sistemas de Conec. Ltda 918.375,32

Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda 1.084.924,97

As propostas de preços das proponentes habilitadas foram apresentadas com

condições de pagamento, validade e prazo de execução, conforme o edital. Na

seqüência a Comissão de Licitação informa a desclassificação da proposta da

proponente Proenerg Engenharia Ltda em atendimento ao item 9.3 alínea b1, a

saber: "b.1) média aritmética dos preços globais, das propostas, superiores a 50%

(cinqüenta por cento) do valor fixado no item 10.1;". Soma das propostas com

valores superiores a 50% do valor estimado = 3.366.419,35; média das propostas =
841.604,83; 70% do valor da média = 589.123,38. De acordo com o critério de

julgamento (menor preço global), a Comissão de Licitação classifica em primeiro
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lugar a proposta da proponente Agistec Instalações Eletricas e

Telecomunicações ltda, com o valor global de R$ 780.823,05 (setecentos e

oitenta mil e oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos). Os envelopes

contendo as propostas comerciais das empresas Microcable Serviços em Telecom.

e Energia Ltda, Eletrotec Sistemas de Energia Ltda, MVM do Amaral Materiais de

Construções - Me permanecem inviolados sob a guarda do Departamento de

Compras. O resultado de classificação será oportunamente publicado no Órgão

Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão cujos

trabalhos eu, Fernando Marcos Gea, lavrei a presente ata que lida e achada

conforme, fica assinada pela Comissão de Licitação e representante presente ao

ato.
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