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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

15900 ESAU JOSIMAR BARBOSA 06253145908 64,0000Sim

11825 AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL 63,0000Sim

15901 CRISTIANO FERREIRA 08892378910 60,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

64,0000DesistiuESAU JOSIMAR BARBOSA 062531459081 Desistiu

59,0000AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL1 0,0000

58,0000CRISTIANO FERREIRA 088923789101 0,0000

55,0000AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL2 0,0000

50,0000CRISTIANO FERREIRA 088923789102 0,0000

55,0000DesistiuAIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL3 Desistiu

                                O licitante CRISTIANO FERREIRA 08892378910 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor CRISTIANO FERREIRA 08892378910 pelo valor de R$ 50,0000 
(cinqüenta reais).

ITEM  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.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 17/08/2022, as 08:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI, o PREGOEIRO e sua equipe de 
apoio, designados pelo(a) Portaria 666/2022 com o objetivo de ACOMPANHAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão 
Presencial Nº 40 destinado a 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..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

11825 AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL CNPJ: 23.329.475/0001-21

15901 CRISTIANO FERREIRA 08892378910 CNPJ: 46.766.310/0001-12

15900 ESAU JOSIMAR BARBOSA 06253145908 CNPJ: 15.765.531/0001-42
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

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

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

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

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 AFONSO HENRIQUE HENKEL  Pregoeiro- ..........................................................

 STEFANI ALLEBRANDT LUEDKE  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 FÁBIO JUNIOR BLANK  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
08:50 horas do dia 17   de  Agosto   de   2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: A EMPRESA ARREMATANTE APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

15900 ESAU JOSIMAR BARBOSA 06253145908 64,0000Sim

11825 AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL 63,0000Sim

15901 CRISTIANO FERREIRA 08892378910 60,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

64,0000DesistiuESAU JOSIMAR BARBOSA 062531459081 Desistiu

59,0000AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL1 0,0000

56,0000CRISTIANO FERREIRA 088923789101 0,0000

55,0000AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL2 0,0000

54,0000CRISTIANO FERREIRA 088923789102 0,0000

50,0000AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL3 0,0000

49,0000CRISTIANO FERREIRA 088923789103 0,0000

50,0000DesistiuAIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIREL4 Desistiu

                                O licitante CRISTIANO FERREIRA 08892378910 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor CRISTIANO FERREIRA 08892378910 pelo valor de R$ 49,0000 
(quarenta e nove reais).

ITEM  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.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

             


