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Terça-feira, 10 de Março de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5971 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2019

Processo nº. 04-001.435/19-42

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de telefonia para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA - CANALETA EM PVC - CONECTOR - TOMADA EM TERMOPLÁSTICO - EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

No dia 08/01/2020, a empresa Krima Vendas e Serviços Elétricos Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

No dia 14/01/2020, a empresa Krima Vendas e Serviços Elétricos Eireli, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do
edital, pois não apresentou o balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social já exigíveis e na
forma da lei.

No dia 14/01/2020, a empresa Solaris Teleinformática Ltda. - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 18.794,00 (dezoito mil setecentos e noventa e quatro reais).

No dia 21/01/2020, a empresa Solaris Teleinformática Ltda. - EPP, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital,
pois não apresentou o balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social já exigíveis e na forma da
lei.

No dia 21/01/2020, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 19.075,03 (dezenove mil setenta e cinco reais e três centavos).

Depois de confirmada a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 2 (duas) amostras de cada item que compõem o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório emitido pela Diretoria Central de Gestão de
Serviços Gerais, da Subsecretaria de Administração e Logística - DGES/SUALOG anexado aos autos.

No dia 14/02/2020, foi solicitado à empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli a redução dos valores unitários ofertados
para os itens 01 ,02 e 05 para fins de adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa informou no chat de
mensagens que não consegue chegar nos valores estimados.

No dia 17/02/2020 a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli foi desclassificada por ofertar valores unitários acima da
pesquisa de preços que baliza o certame para os itens 01, 02 e 05.

No dia 17/02/2020, a empresa CME Comercial Material Elétrico Ltda – EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 35.609,99 (trinta e cinco mil seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos).

No dia 18/02/2020, após tentativa de negociação, a empresa CME Comercial Material Elétrico Ltda – EPP, não reduziu o valor
ofertado e foi desclassificada por ofertar valores acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 18/02/2020, a empresa ECO - Comunicações Eletrônicas Ltda ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 35.610,00 (trinta e cinco mil seiscentos e dez reais).

No dia 20/02/2020, após tentativa de negociação, a empresa ECO - Comunicações Eletrônicas Ltda ME, não reduziu o valor ofertado
e foi desclassificada por ofertar valor acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 20/02/2020, a empresa FX Comercio e Distribuidora Eireli – ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 99.984,87 (noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

No dia 27/02/2020, após tentativa de negociação, a empresa FX Comercio e Distribuidora Eireli – ME não reduziu o valor ofertado e
foi desclassificada por ofertar valor acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
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LOTE 02 – CABO TELEFÔNICO - CABO PARA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FIO FLEXÍVEL - FIO RÍGIDO -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

No dia 08/01/2020, a empresa CME Comercial Material Elétrico Ltda. – EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 17.377,99 (dezessete mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove
centavos).

No dia 24/01/2020, a empresa CME Comercial Material Elétrico Ltda. – EPP foi desclassificada por não atendimento da convocação
para apresentação das amostras conforme o subitem 12.5 e Anexo III do edital.

No dia 24/01/2020, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 17.378,00 (dezessete mil trezentos e setenta e oito reais).

No dia 28/01/2020, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob
a seguinte alegação: “Prezada Pregoeira, A empresa Mega Com. de Mat. Elétr. Eireli, vem através deste chat solicitar a
desclassificação do lote 02. Informo que houve um erro no calculo do valor (item 05). Pedimos desculpas por algum transtorno
ocasionado por nossa parte.”.

No dia 30/01/2020, a empresa Solaris Teleinformática Ltda. – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 22.485,00 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 2 (duas)
amostras de cada item que compõem o lote.

No dia 14/02/2020, a empresa Solaris Teleinformática Ltda. – EPP, foi desclassificada por ter as amostras reprovadas pelos seguintes
motivos: Item 03 – “Amostra diferente da especificação. Fora apresentado cabo CTP-APL, quando deveria ser CCI 50x10.”; Item 07 –
“Amostra diferente da especificação. Fora solicitado na cor laranja/preto e apresentado preto/branco.”, conforme relatório emitido pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais, da Subsecretaria de Administração e Logística - DGES/SUALOG anexado aos autos.

No dia 17/02/2020, a empresa FX Comercio e Distribuidora Eireli – ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

No dia 18/02/2020, após tentativa de negociação, a empresa FX Comercio e Distribuidora Eireli – ME não reduziu o valor de sua
proposta o suficiente para atender o preço estimado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valores acima da pesquisa de preços
que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

LOTE 03 - GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE FIO -PARAFUSO EM AÇO -PREGO EM ARAME DE FERRO - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

No dia 08/01/2020, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 1,40 (um real e quarenta centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 2 (duas)
amostras de cada item que compõem o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório emitido pela Diretoria Central de Gestão de
Serviços Gerais, da Subsecretaria de Administração e Logística - DGES/SUALOG anexado aos autos.

No dia 13/02/2020, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.998,60 (um mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Grampo para fixação de fio – R$ 0,13 (treze centavos) / unidade

Item 02 – Parafuso em aço, tipo fenda – R$ 0,10 (dez centavos) / unidade

Item 03 – Prego em arame de ferro galvanizado – R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) / quilo

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2019

Processo nº. 04-001.435/19-42

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de telefonia para atender demanda do município de Belo Horizonte.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:

LOTE 03 - GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE FIO -PARAFUSO EM AÇO -PREGO EM ARAME DE FERRO -EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.998,60 (um mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2019

Processo nº. 04-001.435/19-42

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de telefonia para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material de telefonia para atender demanda do
município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço para o lote:

LOTE 01 - BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA - CANALETA EM PVC - CONECTOR - TOMADA EM TERMOPLÁSTICO - EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

Fracassado

LOTE 02 – CABO TELEFÔNICO - CABO PARA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - FIO FLEXÍVEL - FIO RÍGIDO -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

Fracassado

LOTE 03 - GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE FIO -PARAFUSO EM AÇO -PREGO EM ARAME DE FERRO - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.998,60 (um mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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