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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Agosto de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  666/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  104/2022, Licitação nº 40/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços diversos de eletricista para
todas as secretarias municipais, conforme a necessidade do Município de Mondaí/SC e de acordo com as especificações e quantidades
descritas no anexo I deste edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: AS EMPRESAS CREDENCIADAS APRESENTARAM PROPOSTA DE ACORDO COM O EDITAL, OCORRENDO
LANCES E O VALOR FINAL DE AMBOS OS ITENS ABAIXO DO PREÇO DE REFERÊNCIA.

Item

Participante:

Especificação

15901 - CRISTIANO FERREIRA 08892378910

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Contratação de empresas especializadas em fornecimento
de mão de obra para execução parcelada de serviços de
eletricista na realização de serviço de reparos elétricos:
Manutenção, montagem, conservação e reparos de
instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e
conservação de chaves, fusíveis, disjuntores, fios
condutores, interruptores, ar-condicionado, tomadas,
luminárias, reatores, lâmpadas, quadros gerais e de
distribuição, circuitos de distribuição, caixas de passagem,
eletrodutos, Instalação de equipamentos eletroeletrônicos
como ventiladores de teto e/ou parede, ar condicionado
etc.; instalação e manutenção de rede lógica; Instalação e
manutenção em sistema de segurança (alarme, cerca
elétrica, câmera de segurança, etc.); Manutenção de
portões eletrônicos e outros; instalação, manutenção e
conservação de bombas d'água, verificando
sistematicamente os dispositivos de ligação automática
(chave de bóia) e os de segurança (fusíveis, reles, etc.), e
se os motores e quadros elétricos estão esquentando,
identificando a necessidade de reparos e outros serviços
elétricos que se façam necessários conforme a
necessidade do Município de Mondaí/SC, e de acordo com
as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste
Edital.

hr 1.500,00  CRISTIANO
FERREIRA 0

0,0000 50,00    75.000,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  40/2022 - PR

104/2022

104/2022

03/08/2022

Folha:  2/2

Item

Participante:

Especificação

15901 - CRISTIANO FERREIRA 08892378910

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Contratação de empresas especializadas em fornecimento
de mão de obra para execução parcelada de serviços de
eletricista na realização de serviço de reparos elétricos:
Manutenção, montagem, conservação e reparos de
instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e
conservação de chaves, fusíveis, disjuntores, fios
condutores, interruptores, ar-condicionado, tomadas,
luminárias, reatores, lâmpadas, quadros gerais e de
distribuição, circuitos de distribuição, caixas de passagem,
eletrodutos, Instalação de equipamentos eletroeletrônicos
como ventiladores de teto e/ou parede, ar condicionado
etc.; instalação e manutenção de rede lógica; Instalação e
manutenção em sistema de segurança (alarme, cerca
elétrica, câmera de segurança, etc.); Manutenção de
portões eletrônicos e outros; instalação, manutenção e
conservação de bombas d'água, verificando
sistematicamente os dispositivos de ligação automática
(chave de bóia) e os de segurança (fusíveis, reles, etc.), e
se os motores e quadros elétricos estão esquentando,
identificando a necessidade de reparos e outros serviços
elétricos que se façam necessários conforme a
necessidade do Fundo Municipal de Educação/FME do
Município de Mondaí/SC.

hr 500,00  CRISTIANO
FERREIRA 0

0,0000 49,00    24.500,00   

Total do Participante --------> 99.500,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 99.500,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

AFONSO HENRIQUE HENKEL

STEFANI ALLEBRANDT LUEDKE

FÁBIO JUNIOR BLANK

Mondaí,  17  de  Agosto  de  2022

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LAIRTON CLEITON BERGMANN - ................................................................. - Representante

ESAÚ JOSIMAR BARBOSA - ................................................................. - Representante

CRISTIANO FERREIRA - ................................................................. - Representante


