Ministério Público
do Estado do Acre

MPAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA SESSÃO PUBLICA
Pregão Presencial n° 016 / 2018 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 19.05.0050.0001245/2018-03 - Diretoria de Administração
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no
Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do Acre em Rio Branco, situado
à Rua Marechal Deodoro, n° 472 - Ipase - Rio Branco - Acre, reuniu-se a Pregoeira desta
Instituição e parte de sua equipe de apoio para os trabalhos de análise e classificação da
proposta de preços e verificação da habilitação do licitante que compareceu ao Pregão
Presencial n° 016/2018, do tipo menor preço, visando ao registro de preços para contratação
de serviços de empresa especializada para instalação e manutenção de película fume com
fornecimento de materiais para atender as demandas do Ministério Público do Estado do
Acre, no município de Rio Branco, conforme necessidade estimada e descrições constantes
no Termo de Referência. O Edital desta licitação foi publicado no Diário Eletrônico do
MPAC, além de ficar à disposição dos interessados no s/te desta Instituição. Após o
credenciamento do representante legal da empresa, a Sessão Pública foi declarada aberta,
procedendo-se ao recebimento da Declaração de Habilitação, à identificação das Micro e
Pequenas Empresas e ao recolhimento do envelope da empresa. Em seguida, a Pregoeira e
sua equipe de apoio, iniciaram a análise da proposta de preços, sendo a mesma
considerada em conformidade com o exigido no Edital. Em ato contínuo, foi iniciada a
negociação realizada pela Pregoeira, sendo devidamente registrada em tabela anexa a esta
ata. Dando continuidade, foram verificados os documentos de habilitação da licitante que
obteve o menor preço, não havendo restrições. A Pregoeira declarou a empresa Nova Vida
Projetos e Edificações Ltda vencedora do item 1, sendo concedido tempo para a mesma
manifestar sua intenção de interposição de recursos, não havendo manifestação do
presente, que desde já abdica do direito de impugnar qualquer ato realizado nesta Sessão.
Em vista disto, a Pregoeira adjudicou o objeto desta licitação para a empresa vencedora. E
nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Sessão Pública.
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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

Serviços de instalação e manutenção de película fume
Pregão n" 016/18

Item 01

Total

Nova Vida

120,00

Folha: 1 / 1
Referência

132,00

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

Serviços de instalação e manutenção de película fume
Pregão n°016n8

Nova Vida

Item 01

120,00

Negociado

94,00

Folha: 1 / 1
Menores

94,00

Total
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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO

Departamento de Licitações

Resumo - Pregão Presencial 016/2018
Item
01

Quant. Unid.

1000

M2

Discriminação

Unitário

Prestação de serviço de instalação e manutenção de película de
controle solar, rejeição de UV, com variação de luz de 100% com
fornecimento de material.

R$ 94,00

R$ 94.000,00

Valor total

R$ 94.000,00
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Total

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Departamento de Licitações

Nova Vida Projetos e Edificações Ltda. - EPP
Item
01

Quant. Unid.
1000

M2

Discriminação

Unitário

Prestação de serviço de instalação e manutenção de película de
controle solar, rejeição de U V, com variação de luz de 100% com
fornecimento de material.

R$ 94,00

R$ 94.000,00

Valor total

R$ 94.000,00

Total

