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ATA DO PREGÃO Nº 000026/2017

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 10h:30min, na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio designados pela
portaria nº 118/2017, para análise das propostas e documentação de habilitação, referente ao Pregão
Presencial nº 000026/2017, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE
REFRIGERAÇÃO, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ
ESCOLA, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em atendimento à solicitação da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ ES, tendo como critério de julgamento o Menor Preço Global (Pregão Presencial). Iniciados os
trabalhos o pregoeiro cumprimentou os presentes, licitantes e equipe de apoio. Após, foi iniciado o
credenciamento da(s) empresa(s) interessada(s). Foi/foram credenciada(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):
FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Comprovou ou comprovaram a condição de Micro e
Pequenas Empresas, de acordo com a Lei nº 123/2006 e 147/2014 e posteriores alterações, a(s)
empresa(s) FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. A documentação de credenciamento das
empresas participantes foi repassada aos licitantes para análise, sendo vistadas pelos licitantes e
equipe de apoio. Dando prosseguimento à sessão foi/foram aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a
proposta de preço da(s) empresa(s) participante(s). FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no valor
global de R$ 49.920,00. Após, repassada aos licitantes para análise. Para cumprimento da Lei
10.520/2002, procedeu-se o julgamento inicial das propostas, para atendimento ao Art. 4º, inciso VIII,
que diz: "no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até
a proclamação do vencedor". Dando prosseguimento, o pregoeiro convocou a(s) empresa(s)
classificada(s) para apresentação dos lances verbais. Lote 1 Rodada 1: FC COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME lance R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), desconto de
5% (cinco porcento), sobre peças e acessórios para aparelhos de refrigeração, eletrônicos e
eletrodomésticos e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote
subsequente, Lote 2 Rodada 1: FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME lance R$ 50,00
(cinquenta reais), por hora de serviço. Concluído os lances, foi/foram aberto(s) o(s) envelope(s)
contendo os documentos referente a habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s). Após análise pela
comissão de pregão e pelos licitantes presentes, estando eles em conformidade com as exigências
do Edital, o pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) empresa(s): FC COMERCIO E SERVICOS LTDA
- ME nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 13.300,00, (item 2/lote 2) no valor de R$ 14.500,00,
(item 3/lote 1) no valor de R$ 5.700,00, (item 4/lote 2) no valor de R$ 5.500,00, (item 5/lote 1) no
valor de R$ 3.800,00 e (item 6/lote 2) no valor de R$ 4.000,00 no valor total de R$ 46.800,00.
Havendo desistência de interposição de recursos, pelos participantes, o pregoeiro deu por
encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que segue assinada. Fica a empresa vencedora do
certame convocada a comparecer no setor de Licitações/Contratos, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, para retirada da ordem de fornecimento/serviços ou assinatura do contrato, conforme o
edital.

________________________________________
PEDRO JADIR BONNA ( Pregoeiro(a) )
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________________________________________
GILMAR CARMINATI ( Membro )
________________________________________
JEFSON TAYLOR ( Membro )
________________________________________
REGINALDO PINTO FERRARI ( Membro )
________________________________________
FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
THIAGO FRANCISCHETTO

