SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MATO GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL SESC 1710033 - PG
MENOR PREÇO GLOBAL
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES
Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de Dois Mil e Dezoito, às 08:30 (oito horas e trinta
minutos), na Sede Administrativa do Sesc/AR/MT, sito na Rua São Joaquim, n°. 399, Centro Sul,
Cuiabá - MT, realizou-se reunião especialmente destinada à recebimento e abertura dos Envelopes
contendo documentos de Habilitação e Propostas referentes á Licitação modalidade PREGÃO
IESENCIAL tipo MENOR PREÇO GLOBAL para Contratação de empresa especializada para
serviço de instalação de equipamentos de ar condicionado, para atender a Unidade Sesc
Prainha, conforme especificações do Edital e seus Anexos, regida pela Resolução SESC
1252/1 2-CN.
Presentes pela Comissão Permanente de Licitação, formalmente designada como Pregoeira, por
meio da Portaria Sesc 16112017, a Sra. Emilia Martins da Cruz e como membros da Comissão
Permanente de Licitação designados pela Portaria 160/2017 os seguintes colaboradores: Suzana
Amaral Gonçalves e Marilda Cabral de Aquino para recebimento das documentações e propostas
relativas a este Procedimento Licitatório.
Primeiramente a Pregoeira, para a abertura do certame, agradeceu e desejou boas vindas aos
presentes esclarecendo pontos importantes do Edital estabelecendo que este procedimento
licitatório será regido pelas normas e condições estabelecidas no Edital e pela Resolução 1252/12 CN, não se aplicando ao caso, as disposições da Lei 8.666/93 e também os dispostos nos Artigos 42
e seguintes da Lei Complementar 123/2006, informando inclusive que o modo de Julgamento será
pelo Menor Preço Global solicitando aos representantes dos Licitantes presentes que entregassem,
ara começo dos trabalhos, seus credenciamentos e os envelopes contendo os documentos de
Habilitação e Propostas.
As empresas que compareceram no certame foram as seguintes:
SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.017.63510001-90
END.: Rua Barão de Melgaço, no. 2559, Bairro: Centro Sul, CEP: 78020-800 - Cuiabá - MT.
REPRESENTANTE: André Jordan Marciano de Souza, CPF N°. 018.926.551-52
GISELLE KALIGIA PERINOTTI - ME - CNPJ 23.696.98510001-37
END.: Av. Doutor Meirelles, n° 281, Bairro: Tijucal, Cond. Flor do Cerrado, CEP: 78088-010 Cuiabá-MT.
REPRESENTANTE: Mauricio Luis da Costa, CPF N°. 488.474.291-53
PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES - ME - CNPJ: 24.194.55610001-24
END.: Av. General Meio, n°. 1678, Bairro: Campo Velho, CEP: 78065-290 - Cuiabá-MT
REPRESENTANTE: Priscila Consani das Mercês Oliveira, CPF N°. 075.082.869-28
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Sendo assim, com as empresas devidamente credenciadas demos prosseguimento ao processo, e
seguimos para a abertura dos envelopes contendo as propostas para assim podermos passar para a
fase de lances.

FASE DE PROPOSTAS E LANCES
Foram entregues e recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, o envelope "A" contendo a
Proposta Comercial e o envelope "B" contendo as Documentações.
Em seguida, após o credenciamento a Comissão Permanente de Licitação deu prosseguimento ao
cesso em cumprimento ao Edital, abriu primeiramente os envelopes "A" contendo as Propostas
Uomerciais, que após classificação das propostas, foram registrados os seguintes valores:
O valor apresentado pelas empresas foram os seguintes:
EMPRESA

CNPJ:

VALOR INICIAL:

SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA

03.017.63510001-90

R$ 26.180,00

23.696.98510001-37

R$ 11.020,00

24.194.556/0001 -24

R$ 15.400,00

GISELLE KALIGIA PERINOTTI

-

ME

PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES
ME

-

Após o visto e análise de todos os presentes nas propostas apresentadas, foi perguntado aos
licitantes, se haviam alguma dúvida a ser esclarecida nas propostas apresentadas das empresas, e
não houve manifestação.
fase de lances a licitante SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 03.017.635/000190 deu início a rodada, pois apresentou o maior valor de proposta com R$ 26.180,00 (Vinte e Seis
Mil Cento e Oitenta Reias).
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CNPJ:
Encerrou-se a fase de lances com a empresa GISELLE KALIGIA PERINOTTI
23.696.98510001-37 que ofertou lance no valor de R$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos), conforme
planilha de lances anexada na Ata de Abertura de Propostas e Documentações.
-

Os lances ofertados constam em planilha anexa com a Ata de abertura.
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Sendo assim passamos então para a fase de Habilitação, para verificar os documentos da empresa
vencedora da fase de lances.
HABILITAÇÃO

à

I_MILÊN*Ww
"

Analisando os documentos de habilitação da empresa GISELLE KALIGIA PERINOTTI - ME 23.696.98510001-37 verificamos que a mesma se encontra de acordo com as exigências do Edital,
sendo assim, considerada HABILITADA.
Questionado aos participantes se havia algum questionamento a se fazer, e o representante da
empresa SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.017.63510001-90 registrou
intenção de recurso referente ao valor apresentado na proposta da empresa GISELLE KALIGIA
PERINOTTI - ME - 23.696.985/0001-37, pois a considera inexequível.
A empresa PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES - ME - CNPJ: 24.194.55610001-24 aponta
que a empresa vencedora da fase de lances não apresentou documento de identificação na
habilitação, porém a pregoeira consultou o jurídico e recebeu a orientação da assessoria jurídica que
deria aceitar a proposta pois o mesmo apresentou a documentação citada no credenciamento e
ainda apresentou o formulário de credenciamento devidamente autenticado pela empresa.
Em seguida a Pregoeira comunica aos presentes, que o Julgamento pela Comissão Permanente de
Licitação será efetuado no tempo previsto no Edital e em nossa Resolução, informando que a
empresa vencedora do Certame, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas deverá refazer sua
proposta, ficando entendido que o resultado final será comunicado aos presentes após Homologação
do Presidente do Conselho do Sistema FECOMÉRCIO/SESC/SENAC-MT.
Nada mais havendo a registrar encerra-se a presente reunião de recebimento dos envelopes
HABILITAÇÃO e PROPOSTA que vai assinada por todos os presentes.
Cuiabá-MT, 05 de janeiro de 2018.

Pregoeira

MarildaC ral de Aquino
Menbro
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Membro
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