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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL n" 9/2019
Processo Administrativo n® 75/2019
Sessão:2

Objeto: Instalação de eietrocaiha em todas as dependências da Câmara Municipal e
implantação de luz de serviço e de reforço, por sistema de Led, no plenário Dr. Júlio Arantes
de Freitas, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra.
Tipo: Menor Preço Global

PREÂMBULO

Na data de 29 de janeiro de 2020, ás 14:18 horas, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio,
composta na lista abaixo:

122.502.588-56 21.199.462-5

98

98 02/12/2019 Mauracy Moraes de Oliveira Pregoeiro

02/12/2019 Simone Ghilardi Rocha Capuzzo Membro 062.751.448-07 14.436.451-7

Reuniram-se na Sala das Comissões Vereador Dr. Armando Euzebio para a Sessão Pública
de julgamento do Pregão em epígrafe.

Registra a presença do Engenheiro Manuel Messias Menezes de Lima, CREA 5060271316,
responsável técnico da Empresa BAKMAR ELETRÔNICA LTDA. ME, contratada para
prestar assessoria a esta Câmara Municipal no objeto desta licitação.

Iniciados os trabalhos o Pregoeiro(a) comunica aos presentes que a sessão pública será
transmitida ao vivo, na forma da Lei Municipal n° 4.754, de 28/02/2018.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a). Pregoeiro(a) e, constatando a presença de
interessado(s) à sessão, teve inicio o credenciamento do(s) participante{s), consistindo no
exame dos documentos oferecidos pelo(s) interessado(s) presente(s), visando a
comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos
demais atos de atribuição da(s) Licitante(s), conforme lista de credenciado(s) abaixo:
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BRAGANHÕLO & BRAGANHOLO COMERCIO DE EPP 43.280.908/0001-09
MATERIAIS ELET 082.123.798-50 15.235.354-9
BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO
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DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA
EDSON DA SILVA MARTINS

EPP 11.608.086/0001-56 Sim
213.849.198-64 ,29.311.397-X
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O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr(a) Pregoeiro{a) auxiliado peta Equipe de Apoio recebeu
a(s) declaração(ões) da(s) Licitante(s) de que atende{m) plenamente aos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo, respectivamente, a
Proposta e os Documentos de Habilitação.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foi(ram) aberto(s) o(s) Envelope(s) contendo a(s) Proposta{s) e, com a
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) procedeu a análise
da(s) proposta(s) escrita(s), com o objetivo de verificar se tal(is) proposta(s) atendia(m) aos
requisitos do Edital, passando, em seguida, ao exame da compatibilidade em relação ao
objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade da(s) proposta(s),
o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) passou a selecionar a(s) Licitante(s) que participará(âo) da etapa de
lance(s) em razão do(s) preço(s) proposto(s), conforme lista de classificação da(s)
proposta(s) escrita(s) apresentada(s) a seguir;
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BRAGANHOLO & BRAGANHOLO COMERCIO DE MATERIAIS ELET

CONSTRUTECH EIRELI

DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA

158.294,93 Classificado
S

158.504,52 Classiricado
S

159.904.52 Classificado
S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) convidou, individualmente, o(s) autor(es) da(s)
proposta(s) selecionada(s) a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de
ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:
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1980

DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA 0,00
CONSTRUTECH EIRELI 0.00

BRAGANHOLO & BRAGANHOLO COMERCIO 0.00
DE MATERIAIS ELET
BRAGANHOLO & BRAGANHOLO COMERCIO 0.19
DE MATERIAIS ELET

Declina

Declina

158.294.93 Finalizado

158.000,00 Negociado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação, a(s) oferta(s) foi(ram)
classificada(s), conforme lista de situação do(s) item(ns):
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Proposta para todos os Itens
1980 BRAGANHOLO & BRAGANHOLO COME RCIO DE

MATERIAIS ELET

158.000,00 Ac.Out.Sessão

CLASSIFICAÇÃO

Após encerrada a etapa de lances, a(s) oferta{s) foi(ram) classificada(s) em ordem
crescente de valor, assegurada as llcitantes microempresas e empresa de pequeno porte o
exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte
conformidade:
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iIbRAGANHOLO &BRAGANHOLO COMERCIO DE MATERIAIS jjVencedor
!ELÉTRICOS LTDA

158.000.001 158.000,00

rowRTRiiTPr.H FIRFI1 2° 158.504,52 158.504,52

DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA 3° 159.904.52 1159.904,52
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HABILITAÇÃO

Aberto o 2° Envelope da(s) Licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s) e
analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos
estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

BRAGANHOLO &BRAGANHOLO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- EPP.

Os documentos de habilitação examinados e a(s) proposta(s) do(s) credenciado(s) foram
rubricadas pelo Sr(a). Pregoeiro(a) e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à
disposição da(s) Licitante(s) para exame e rubrica.

RECURSO

Após a declaração da(s) Licitante(s) vencedora(a), houve intenção de recurso manifestada
pelo(s) seguinte(s) representante(s) presente(s): Sr. Edson da Silva Martins, representante
da empresa DIV - TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. EPP, por entender que a
empresa vencedora não atendeu os intens 8.1 - DA PROPOSTA; 8.6 - que trata da
desclassificação das empresas que não atenderem as empecificações e exigências do
presente edital; e 10.4.1 - cujo objeto não atenda às especificações, prazo e confições
fixadas neste edital. O Sr. Thiago Freitas Lemes, representante da empresa
CONSTRUTECH EIRELI ME, também manifestou interesse de entrar com recurso com as

mesmas alegações da empresa DIV - TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.EPP.
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Depois de consignada(s) a(s) intenção(ões) de recurso, o(a) Sr{a). Pregoeiro(a) Informa que
se encontra aberto o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação das respectivas
razões de recurso, bem como aos demais representantes presentes que se encontram,
desde logo, intimados para a apresentação das contrarrazões ao recurso, cujo prazo,
também de 3 (três) dias corridos, tem inicio imediatamente após o fim do prazo para a
apresentação das razões de recurso. 0(a) Sr(a). Pregoeiro{a) esclarece ainda que o
processo respectivo estará à disposição para vista imediata dos interessados junto ao Setor
de Licitações desta Casa de Leis, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Por fim, o Sr(a). Pregoeiro(a) comunica aos presentes que caso o(s) recurso(s) venha(m) a
ser acolhido(s), importará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento
e, na hipótese de rejeição do(s) recurso(s), ou ainda no caso de aproveitamento dos atos até
então praticados, a sessão de processamento do Pregão poderá ser reaberta, caso a
Adjudicatária não venha a firmar o Contrato respectivo, sendo que as mesmas serão
devidamente convocadas, caso isto venha a ocorrer. Por fim, lembra que os envelopes
documentos de habilitação que não foram abertos ficarão à disposição no Setor de
Licitações desta Casa de Leis. no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 ás 17h00 para
retirada pelos interessados, decorridos 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato pela
Adjudicatária, ou do julgamento do(s) recurso(s). no caso deste invalidar ato imprescindível
á contratação.

ENCERRAMENTO

Ato continuo, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) declara encerrada a sessão às 17:25 horas, sendo
lavrada a presente Ata dos Trabalhos, que segue assinada pelo Sr(a). Pregoeiro(a),
juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo(s) representante(s)
da(s) Licitante(s) presente(s) que assim o desejar(em).

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PUBLICA

O Fregoeiro faz constar na ata que as três propostas foram analisadas e aprovadas pelo
Engenheiro Manuel Messias Menezes de Lima, CREA 5060271316, responsável técnico da
Empresa BAKMAR ELETRÔNICA LTDA. ME, contratada para prestar assessoria a esta
Câmara Municipal no objeto desta licitação.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Maürãi^Mo^f^ Paulo de Tarso te
Cargzí; Pregoeiro Cargo; Membro
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} Ghilardi Rocha 0<Slmone G
Cargoi^embro

apuzzo

Proponente(s):

Representante^/BENEDlTrd tRNESTO
BRAGANHOLÍ
CPF.: 082.12:

RG.; 15.235.354-9
Empresa: BRAGANHOLO &BRAGANHOLO
COMERCIO DE MATERIAIS ELET

Rep/ésenta<^<ECSON DA SILVA MARl
CPF.: 213.^.198-64
rgV29.:V"
EmprêsáUliVzIEUSíafVISORIAS EFORROS
LTDA

Engenheiro Manuel Messias Menezes de
Lima, CREA 5060271316

Representarfte; THIAGO FREITAS LEMES
CPF.: 311.890.958-74
RG.: 30.488.826-6
Empresa: CONSTRUTECH EIRELI


