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ATA DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N" : 52t2021

PREGÃO PRESENCIAL NO: 4712021

Aos 03 (Três) dias do mês de dezembro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, situada na

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de

habilitaÇão e julgamento da licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada

na construção de rede de telecomunicação, fornecimento, instalação de repetidoras de

celular e manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos para a comunidade

de São Lucas e Alto de Mantena no município de São Felix de Minas. Nesta sessão,

fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson Amaro da

Cruz - Secretário da CPL e a SÉ. Laiza Júnia Vaz - Membro da CPL, designados pelo

Decreto tt/lunicipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como licitante, compareceu a saber a

empresa. Leni Rodrigues Siqueira - ME, CNPJ 19.836.878/0001-90, representada por seu

procurador Sr. Carlos Sergio Siqueira portador do CPF 003.532.836-36 e RG 7929659

SSP/MG. O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento,

recebendo os envelopes de habilitação e proposta, procuração, documento pessoal do

representante, contrato social, documento da proprietaria da empresa, declaração de

inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e

declaração microempresa. Os envelopes foram protocolados e os documentos

apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro passou os

documentos do credenciamento para os membros da CPUEquipe de Apoio e licita

assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope de proposta foi aberto

a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sistema i

município, apos a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro, iniciou-se a etapa competitiva

de lances, através de negociação direta entre Pregoeiro e licitante, buscando reduzir o

preço proposto, conforme mapa de apuraçã o em anexo. Encerrada a negociação, o

Pregoeiro abriu o envelope de habilitação, sendo constatado que a empresa Leni Rodrig

Siqueira - ME, atendeu todas as exigências editálicias. O Pregoeiro Oficial deu início à

motivação de recurso ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei

Federal 10.52012002. O licitante não manifestou descontentamento com o certame.
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FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lavratura da presente ata

que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, equipe de apoio, membros da

Comissão Permanente de Licitações e licitante presente.

FE LINO ROSA RUZ
ro da CPL Secretário da CPL
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LArzAd'ffi'd,
Membrolda CPL

Licitante Presente:

LENI ROD ES SIQUEIRA _ ME:
Carlos Sergio Siqueira

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33')32469066 - CEPz35.275-000 - CNPJ: Ot.6I3.LZI/OOOL-71
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS. BRASIL
RUA FREI INOCENCIO,236 - CENTRO - SÃO FELIX DE MINAS - MG - CEP:

35275-OOO GNPJ: 01.613-1211000í-71 TEL: 33 3246-9066
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vENCEDORES DE PREÇOS CONSOLIDADO 14:25

Pregão Presencial No 000047/2021 -03t12t2021 ' Processo No 0000521202í

Unitário Valor TotalMarca Unidade QuantidadeLote Código Especificação

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Ítem

00001 00001 00020902

v

00002 00002 00001559

LENl RODRIGUES SIQUEIRA

19.836.878/0001-90

RUA MARECHAL FLORIANO, í089 - CENTRO - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35030330

3398706961 exata-contabilidade@outlook.com.br

O1-ILUMINADOR 850MHZ; 01-ANTENA PARABOLICA

1,90M;7O-CABO CELFLEX DÉ%',02- ANTENA PAINEL

OUTDOOR 850
01-iluminador 850mhz; 01-antena parabolica 1,90m;

70-cabo celflex de /.;02- anlena painel outdoor 850mhz;

01-amplificador de sinal de celular 850mhz 03 watts;

01-rack outdoor com ventilação e suporte; 02
micro-ventilador; 04-placas solar de 380 watts; 04-baterias

estacionária de 1 1 0 amperes; 01- controlador de carga 40

ampere; 12-modulos de zinco de 2 mts; fornecimento dos

suportes necessários para instalação das antenas e

instalaçao de todos os sistemas, testes de propagação e

finais. recebimento de sinal da operadora existente no

local. comunidade de são lucas.
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DAS
TORRES DE TELEFONIA CELULAR
manutençáo preventiva e corretiva em das torres de
telefonia celular, com atendimento em: empréstimo de
equipamentos se necessário em caso de manutenção.
vistorias e revisão geral nos equipamentos, coneção de
oxidaçáo em conectores e cabos. correção de software e

frequência. correção de alinhamento de antena,
alinhamento e balizamento de alimentador. alinhamento com
a erb doadora. troca de antena coletora, correção de
situações ocasionadas por questôes climáticas. correçáo
nos filtros dos equipamentos instalados. correçáo em toda
parte elétrica dos equipamentos. correçáo no controlador
de cargas. alinhamento de placa solar. substituição de
bateria estacionária. reparo na placa down link,

componente de potência, trilha da placa, troca do capacitor
de entrada. reparo na placa up link, ressolda na placa

danificada por descarga eletrica, troca de componentes
esmofete, recuperaçáo do transistor e atualizaçáo do
software. 03 vezes por semana.

UN 1,00
84.000,00

84.000,00

MÊS 12,00 3.500,000 42.000,00

Total do Fornecedor: 126.000,00

Total Geral: 126.000,00

Emitido Por: EDSON DA CRUZ
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