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Ao nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na Sala 

de Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Sra. Pregoeira 

nomeado pela Portaria nº. 503/2017 que designou ELISANDRA SOARES 

MACHADO NUNES, e sua Equipe de Apoio, para procederem à continuidade do 

Edital de Licitações RP n.º 007/12018 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

INSTALAÇÃO DE CFTV E VIDEOS PORTEIROS PARA ADEQUAÇÃO DOS 

PORTÕES, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA SMS, visto 

que no dia 08/08/18 a sessão foi aberta somente para recebimento dos envelopes 

das empresas presentes, pois houve falta de energia elétrica no prédio da sala de 

licitações e Prefeitura Municipal impedindo o seguimento do certame. A Sra. 

Pregoeira deu início a Sessão esclarecendo aos presentes à sistemática desta 

modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que 

serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, 

parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).Fez-se presente e foi credenciada 

com o amparo da lei 123/206 a empresa: A empresa DOUBLE ALPHA COMÉRCIO 

DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP – CNPJ nº 09.229.009/0001-43 

representada pelo Sr. Alexandre Rocha dos Santos, portador de RG 4089345484. 

Em seguida foi aberto o envelope nº 01 (Proposta de Preços) da empresa 

credenciada, sendo este analisado e rubricado pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio 

e representante presente.Após o respectivo exame, tiveram os seus valores 

anunciados em voz alta, a todos os presentes.A empresa DOUBLE ALPHA 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP cotou o valor 

unitário de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), perfazendo o valor anual de 

R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais).  

A Sra. Pregoeira perguntou ao licitante se haveria possibilidade de reduzir o valor da 

proposta. A empresa DOUBLE ALPHA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS LTDA - EPP deu lance de R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e 

novecentos reais) mensais, perfazendo o valor anual de R$ 622.800,00 (seiscentos 

e vinte e dois mil e oitocentos reais). A Sra Pregoeira solicitou mais lances, onde o 

representante da empresa participante informou que não haveria possibilidade de 

mais lances. Após negociação direta com o licitante presente, obteve-se o seguinte 
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resultado: Para o item 1 a empresa DOUBLE ALPHA COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA- EPP fica com o menor preço unitário de 

R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais) mensais, perfazendo o valor 

anual de R$ 622.800,00 (seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos reais).Ato 

contínuo passou à abertura do envelope de nº 02 (Documentação Habilitatória) das 

empresas licitantes, onde as documentações foram analisadas e rubricadas pelos 

membros da comissão e licitantes presentes. A Sr(a) pregoeira  decidiu por abrir 

prazo de diligência conforme Art. 43, § 3º, da Lei Federal 8666/93, para análise da 

documentação técnica, os autos serão analisados pelos setor competente para 

análise da documentação técnica e após a emissão dos respectivos pareceres 

técnicos será julgada a habilitação ou não dos licitantes. Foi perguntado aos 

licitantes presentes se havia alguma manifestação a constar em Ata, o que foi 

respondido negativamente. Nada mais a registrar em Ata Sr(a). Pregoeira encerrou 

a sessão às 14h40min. E para constar eu ___________________ Simone de 

Almeida, matrícula 7188, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será 

assinada por mim, pelo Sr (a). Pregoeira, equipe de apoio e licitante presente. 

 

 

ELISANDRA NUNES 

Pregoeira 

 

Aline da Silva Jacques 

Matrícula 7189  

 

DOUBLE ALPHA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA- EPP 

Licitante 


