
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/SMSP/SP-MG/2014 – PA nº 2014-0.051.526-9 
Contratação de empresa para prestação de serviços de LIMPEZA MECANIZADA DE 
GALERIAS E CORRELATOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO 
HIDROJATO/SUGADOR/RECICLADOR, de acordo com as especificações técnicas e 
condições de execução indicados no Termo de Referência do ANEXO I do Edital. 
RESUMO DA ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/SMSP/SP-
MG/2014  
Às 10:09 horas do dia 19 de novembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste 
Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 
029/SP-MG/GAB/2014 de 11/06/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei 
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, 
referente ao Processo nº 501400515269, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão nº 00009/2014. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação de empresa para 
prestação de serviços de LIMPEZA MECANIZADA DE GALERIAS E CORRELATOS 
COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO 
/SUGADOR/RECICLADOR, de acordo com as especificações técnicas e condições de 
execução indicados no Termo de Referência do ANEXO I do Edital. I) ABERTURA – 
Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as 
disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas 
www.comprasnet.gov.br, o aceite e a divulgação das propostas formuladas e 
registradas pelos interessados. II) FASE DE LANCES – Abriu-se em seguida a fase de 
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 
Participaram desta fase as empresas: CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA., CNPJ 
43.438.001/0001-25; MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 
60.109.576/0001-13; TRAJETO CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA, CNPJ 
69.048.254/0001-86; ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA.CNPJ 65.035.222/0001-95; MARIA DAS GRACAS BARBOSA RIBEIRO – ME, 
CNPJ 08.236.156/0001-88. III) CLASSIFICAÇÃO/ACEITAÇÃO – Após a rodada de 
lances foi divulgada a empresa com o melhor lance: CONSTRUTORA ANASTACIO 
LTDA., pelo melhor lance de R$ 370,00 (menor preço valor hora equipamento). Tendo 
em vista que o valor encontrava-se acima do preço referencial, o valor foi negociado 
para R$ 368,00. Considerando que o valor encontra-se dentro dos parâmetros da 
pesquisa de preços efetuada pela Unidade Requisitante, a oferta da empresa foi 
considerada aceitável e solicitou-se o envio da documentação para fins de habilitação; 
IV) ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS/HABILITAÇÃO: Classificada a proposta 
e aceito o preço, a empresa acima nomeada encaminhou sua proposta e os 
documentos de habilitação em complementação às respectivas Declarações de 
Situação do Fornecedor do SICAF, extraídas do sistema pela equipe de apoio, as 
quais foram consideradas regulares, procedendo-se a sua habilitação. VII) Após 
encerramento da Sessão Pública, o licitante melhor classificado foi declarado 
vencedor. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo 
recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. V) RECURSOS – 
Aberto o prazo para a intenção de Recursos, não houve manifestação. Nada mais 
havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:22 horas do dia 24 de novembro de 
2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. VI) 
PUBLIQUE-SE. A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço 
www.comprasnet.gov.br – UASG 925091. 


