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ATA Nº. 1 Do Pregão Nº 22/2020

No dia 18/12/2020, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) TEXTO JURÍDICO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO
CADASTRADO., reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e
julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: Pregão eletrônico para contratação de empresa para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, incluindo material e mão de obra de
151,73 m cerca em gradil de aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para fixação, 2 portões de correr de 4
metros de largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e execução de
formas,  ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por  20 cm de altura.  As vigas deverão possuir  armadura longitudinal  composta de
quatro  barras  de  aço  CA-50  de  Ø10  mm  (3/8"),  com  estribos  de  aço  CA-60  Ø  4,2  mm,  espaçados  em  20  cm.  O  cercamento  será  feito  e  gradil
galvanizado  com  pintura  eletrostática,  em  cor  a  ser  definida  pela  fiscalização,  com  malha  de  5x20  cm,  e  altura  de  2,00  m,  conforme  figura  1.  A
fixação será feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de forma
a garantir  total segurança e que impeça o tombamento da cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, de
4,00  metros  cada  um,  um na  frente  e  outro  atrás  da  edificação,  e  um portão  para  pedestres,  de  porta  de  giro,  de  largura  de  1,00  m,  no  mesmo
material do cercamento., conforme especificações constantes no edital de Pregão Nº 22/2020

Aberta  a  sessão,  procederam-se  ao  exame  dos  documentos  oferecidos  pelos  interessados  presentes,  visando  à  comprovação  de  existência  de
poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o
seguinte resultado:

Empresa Representante
VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA  
REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA 
LTDA - ME

 

TELAS DE ALAMBRADOS MARINGÁ LTDA - EPP  

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital  e os
dois  Envelopes  contendo  as  Propostas  e  os  Documentos  de  Habilitação  estabelecidos  no  Edital,  respectivamente.  Verificou-se  que  as  empresas
estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de n º 1 (Proposta) das empresas participantes e com a
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-
se que: 

Itens Desclassificados
Nenhum item foi desclassificado.

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória: 

Item Produto Fornecedor com Melhor 
Proposta

Qtde. Unidade Valor Total

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

Item: 1 Produto: 39219 - Contratação de pessoa jurídica para execução de cercamento do CEI Novo Horizonte, incluindo material e mão 
de obra de 151,73 m cerca em gradil de aço galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para fixação, 2 
portões de correr de 4 metros de largura e um portão de giro de 1 metro de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, 
incluindo sua escavação e execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por 20 cm de altura. As vigas 
deverão possuir armadura longitudinal composta de quatro barras de aço CA-50 de Ø10 mm (3/8"), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, 
espaçados em 20 cm. O cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com 
malha de 5x20 cm, e altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será feita por postes galvanizados, também com pintura eletrostática, 
ancorados na viga de concreto. A fixação deve ser executada de forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da cerca. 
Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, de 4,00 metros cada um, um na frente e outro atrás da 
edificação, e um portão para pedestres, de porta de giro, de largura de 1,00 m, no mesmo material do cercamento. Unidade: Serviço
Rodada Fornecedor Desconto 

(%)
Índice Julgamento Valor Unitário Situação Valor Negociado

0 185582 - REALFERMETAL SERRALHERIA 
EM ESQUADRILHA METALICA LTDA - ME

0.0000 R$79.999,00 Proposta

0 185590 - TELAS DE ALAMBRADOS 
MARINGÁ LTDA - EPP

0.0000 R$72.999,99 Proposta

0 185574 - VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA 0.0000 R$72.500,00 Proposta

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão, os licitantes nos itens:
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185574 - VINCULO CONSTRUÇÕES LTDA
Item Produto Unidade Índice Julgamento Valor

1 39219 - Contratação de pessoa jurídica para execução de cercamento do CEI Novo 
Horizonte, incluindo material e mão de obra de 151,73 m cerca em gradil de aço 
galvanizado com pintura eletrostática, de 2 metros de altura, viga de concreto para 
fixação, 2 portões de correr de 4 metros de largura e um portão de giro de 1 metro 
de largura. A empresa deverá executar viga de concreto, incluindo sua escavação e 
execução de formas, ao longo de todo o cercamento com 10 cm de largura por 20 
cm de altura. As vigas deverão possuir armadura longitudinal composta de quatro 
barras de aço CA-50 de Ø10 mm (3/8"), com estribos de aço CA-60 Ø 4,2 mm, 
espaçados em 20 cm. O cercamento será feito e gradil galvanizado com pintura 
eletrostática, em cor a ser definida pela fiscalização, com malha de 5x20 cm, e 
altura de 2,00 m, conforme figura 1. A fixação será feita por postes galvanizados, 
também com pintura eletrostática, ancorados na viga de concreto. A fixação deve 
ser executada de forma a garantir total segurança e que impeça o tombamento da 
cerca. Serão executados, também, dois portões de acesso para veículos, de correr, 
de 4,00 metros cada um, um na frente e outro atrás da edificação, e um portão para 
pedestres, de porta de giro, de largura de 1,00 m, no mesmo material do 
cercamento.

Serviço 0.0000 R$72.500,00

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e 
pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

ADEMIR ANTONIO FERRARIN
Pregoeiro
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