
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO LICITÁTÓRIO Nº. 18/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/ 2017

Às quinze horas, do dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezessete, na Sala
de  Reuniões  “Professor  Guido  Lourenço”,  na  sede  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí/MG,
reuniram-se o Pregoeiro: José Pires Neto, e a respectiva Equipe de Apoio: Elaine Miranda Melo
Baeta, Natália de Melo Gonçalves e Luciano Rodrigues Pereira; designados pela Portaria nº. 26,
de 5 de maio de 2017, para a realização da Sessão Pública de Licitação, do Processo Licitatório
nº. 18/2017 - Pregão Presencial nº. 1/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção predial e manutenção dos equipamentos eletrônicos
desta Casa, para o exercício de 2017, conforme especificação contida no Anexo I do edital.

PUBLICIDADE
Constatamos  que  o  extrato  resumido  do  edital  foi  publicado  na  Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 11/05/2017; no Quadro de Publicidade da Câmara
Municipal no dia 10/05/2017; e no Site Oficial da Câmara Municipal no dia 10/05/2017. Houve,
portanto,  ampla  divulgação  do respectivo  processo,  sendo observado na  íntegra  os  preceitos
legais de publicação, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

CREDENCIAMENTO E FASE DE LANCES
Aberta  a  sessão,  procedeu-se  ao  exame  dos  documentos  oferecidos  pelo

interessado no presente procedimento,  visando a comprovação da existência  de poderes para
formulação  de  proposta  e  prática  dos  demais  atos  de  atribuição  do  licitante,  na  seguinte
conformidade.

Empresa(s) CNPJ Representante(s) Documento(s)
M.S.A.  Serviços,  Comércio
e Conservação Ltda. - ME

10.514.886/0001-45 Magdo  Sérgio  dos
Anjos 

Identidade:
M-5.703.852

CPF:
820.085.316-00

Em  seguida,  o  Pregoeiro  comunicou  o  encerramento  do  credenciamento  e
passou  a  receber  a  declaração  do  licitante  de  que  atendeu  plenamente  os  requisitos  de
habilitação, estabelecidos no edital e seus anexos, e, também, os envelopes contendo a proposta e
a documentação de habilitação, respectivamente.

Continuando os trabalhos, passou-se então para a fase de abertura e análise da
proposta de preços do licitante participante do certame, sendo rubricada pelo Pregoeiro e todos
os presentes à sessão, que efetuou a leitura, em voz alta, do preço apresentado, conforme segue:

M.S.A. Serviços, Comércio e Conservação Ltda. - ME

Item Descrição Unid. Quant.
Valor
Unit.

Valor
Total

1 Serviços nas instalações hidrossanitárias e pluviais. Hora 100 31,50 3.150,00
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2 Serviços nas instalações elétricas prediais. Hora 200 34,00 6.800,00
3 Serviços nas instalações civis. Hora 200 34,00 6.800,00
4 Serviços nas instalações de telefonia. Hora 100 38,00 3.800,00
5 Serviços nos sistemas de áudio e vídeo do plenário. Hora 300 38,00 11.400,00
6 Serviços no sistema de segurança. Hora 300 38,00 11.400,00

VALOR TOTAL 43.350,00

Prosseguindo  os  trabalhos,  o  Pregoeiro  verificou  que  todos  os  itens  foram
classificados e convidou o autor da proposta a reduzir o valor dos itens. Após negociação com o
Pregoeiro, conforme mapa de lances em anexo, o licitante apresentou o seguinte valor final para
cada item da proposta:

M.S.A. Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME

Item Descrição Unid. Quant.
Valor
Unit.

Valor
Total

1 Serviços nas instalações hidrossanitárias e pluviais. Hora 100 30,00 3.000,00
2 Serviços nas instalações elétricas prediais. Hora 200 33,65 6.730,00
3 Serviços nas instalações civis. Hora 200 33,90 6.780,00
4 Serviços nas instalações de telefonia. Hora 100 37,90 3.790,00
5 Serviços nos sistemas de áudio e vídeo do plenário. Hora 300 37,70 11.310,00
6 Serviços no sistema de segurança. Hora 300 37,80 11.340,00

VALOR TOTAL 42.950,00

HABILITAÇÃO
Aberto o envelope contendo documentação da licitante presente na sessão, a

qual apresentou proposta compatível com o preço de mercado, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio,
verificaram  que  o  documento  exigido  no  item  7.1.5  do  edital,  encontrava-se  com  data  de
validade vencida em 20/05/2017. A licitante apresentou no ato de credenciamento a declaração
comprovando enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para usufruir do
tratamento oferecido pelos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006. Desta forma, conforme prevê o art. 43 da referida lei, a licitante terá o prazo de cinco dias
úteis para regulação da documentação. 

A licitante foi informada que a não-regularização da documentação, no prazo
previsto, implicará na decadência do direito à contratação.

RECURSO
Questionado ao licitante habilitado e classificado se desejava interpor recurso,

o mesmo manifestou desinteresse.

RESULTADO
À vista da habilitação o objeto foi ADJUDICADO à empresa vencedora, nos

valores constantes abaixo:
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M.S.A. Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME

Item Descrição Unid. Quant.
Valor
Unit.

Valor
Total

1 Serviços nas instalações hidrossanitárias e pluviais. Hora 100 30,00 3.000,00
2 Serviços nas instalações elétricas prediais. Hora 200 33,65 6.730,00
3 Serviços nas instalações civis. Hora 200 33,90 6.780,00
4 Serviços nas instalações de telefonia. Hora 100 37,90 3.790,00
5 Serviços nos sistemas de áudio e vídeo do plenário. Hora 300 37,70 11.310,00
6 Serviços no sistema de segurança. Hora 300 37,80 11.340,00

VALOR TOTAL 42.950,00

ENCERRAMENTO
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, cuja a ata vai assinada

pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa relacionada.

JOSÉ PIRES NETO
-Pregoeiro-

ELAINE MIRANDA MELO BAETA
-Equipe de Apoio-

NATÁLIA DE MELO GONÇALVES
-Equipe de Apoio-

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA
-Equipe de Apoio-

MAGDO SÉRGIO DOS ANJOS
-M.S.A. Serviços, Comércio e Conservação Ltda. - ME
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