
Tuesday, June 11, 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5791 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - LOTE 07

 

Processo nº 04.000.089/19-58

Objeto: Registro de preços para aquisição de conjuntos escolares e conjuntos de refeitório, por preço unitário de cada item do lote,
conforme especificações constantes no anexo I do edital.

 

Lote (7) - CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, MODELO CJA-03 (SICAM:76560) EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

Em 29/03/2019 o licitante SANTOS E MATINATA MÓVEIS LTDA -ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais).

 

Em 30/04/2019 o licitante SANTOS E MATINATA MÓVEIS LTDA – ME foi desclassificado a pedido, conforme documento anexo aos
autos, sob alegação de que “estamos impossibilitados de efetuar qualquer redução de preços em todos os itens por nós ofertados”.
Nessa mesma data, o licitante SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, 2º classificado com o valor
global ofertado de R$15.980,00 (Quinze mil, novecentos e oitenta reais) passou à arrematante do lote.

 

Ainda em 30/04/2019 o licitante SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA foi desclassificado a pedido,
conforme documento anexo aos autos, sob alegação de que “estamos impossibilitados de efetuar qualquer redução de preços em
todos os itens por nós ofertados”. Também em 30/04/2019, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP, 3º classificado com o valor
global ofertado de R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais) passou à arrematante do lote.

 

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/05/2019, a empresa ANDRESSA PANINI ALBISSÚ - EPP foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais) para o fornecimento de
72 conjuntos escolares, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais).

 

Em 22/05/2019 pelo princípio da autotutela, a Pregoeira da disputa reclassificou o licitante SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS ESCOLARES LTDA por ter sido desclassificado de forma equivocada. Sendo assim, a empresa 2ª arrematante do lote com o
valor global ofertado de 15.980,00 (Quinze mil, novecentos e oitenta reais) voltou a ser arrematante.

 

Em 28/05/2019 o licitante SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA foi inabilitado e desclassificado por
deixar de atender aos itens 12 e 13 do edital: após convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e
prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP, 3º classificado com o valor global ofertado de
R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais) passou à arrematante do lote.

 

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 03/06/2019, a empresa ANDRESSA PANINI ALBISSÚ - EPP foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais) para o fornecimento de
72 conjuntos escolares, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais).



 

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

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - LOTE 07

 

Processo nº 04.000.089/19-58

Objeto: Registro de preços para aquisição de conjuntos escolares e conjuntos de refeitório, por preço unitário de cada item do lote,
conforme especificações constantes no anexo I do edital.

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

 

Lote (7) - CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRA, MODELO CJA-03 (SICAM:76560) EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - LOTE 07

 

Processo nº 04.000.089/19-58

Objeto: Registro de preços para aquisição de conjuntos escolares e conjuntos de refeitório, por preço unitário de cada item do lote,
conforme especificações constantes no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de conjuntos escolares e conjuntos de refeitório, por preço
unitário de cada item do lote, conforme especificações constantes no anexo I 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:

 

- EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


