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Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 115/2011 - 1ª Republicação

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Órgão interessado

44156407/2011
Processo

Contratação de empresa para a prestação de serviços de sondagem e percussão, para determinação
das características do solo em analise e obtenção da resistência oferecida pelo mesmo, para as vias de
estudos de fundações de obras civis, para atender ao Programa Urbano Ambiental Macambiras
Anicuns, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAM, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Objeto

Pregoeiro(a)

Lucíula Santana dos Santos Ferreira - Decreto Municipal n° 1.768 de 27 de julho de 2010

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2011, a Pregoeira da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, na forma da
Lei nº. 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, procedeu a análise dos autos referente a este Pregão
Presencial com o objetivo de julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja sessão de abertura ocorreu dia 16 de
Agosto de 2011, às 14h:30min. Encerrada a fase de negociação, os autos foram enviados ao órgão de origem para
apreciação e manifestação quanto ao valor ofertado, que ficou acima do estimado. Após realização de novas
cotações , constatou-se que o preço ofertado se encontra compatíveil com o preço de mercado, conforme Parecer
Técnico n.° 030/2011, à fl. 232 dos autos. Portanto, concluídos os procedimentos, a Pregoeira adjudica o objeto à
empresa vencedora, conforme planilha abaixo:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 1

Contratação de empresa para a prestação de serviços de sondagem e
percussão.

101 Serviço ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor TotalMarca Tipo Lance
PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA.10.869.742/0001-01 Negociado AdjudicadoR$53.700,00PRO-SOLO(M)

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 115/2011

10.869.742/0001-01 - PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA. 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Serviço R$53.700,00R$53.700,00Contratação de empresa para a prestação de
serviços de sondagem e percussão.

1 PRO-SOLO

Total da Empresa: R$ 53.700,00Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 53.700,00

Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida
e achada conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para se assim
entender e concordar, promover a Homologação do objeto licitado à empresa vencedora.

Lucíula Santana dos Santos Ferreira - CPF: 981.344.261-15 - Pregoeira Oficial
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Mônica Luiza Vicznevski - CPF: 959.758.961-34 - Equipe de Apoio
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