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Friday, February 7, 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5952 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2019

Processo nº. 01-129.331/19-65

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de produção e instalação de placas de identificação externa, em chapa
galvanizada, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances, foi analisada a documentação e a proposta da empresa que ofertou o menor preço para o lote e
examinada a habilitação e a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Lote 01 – SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA EM CHAPA
GALVANIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TEXTO EM PLOTTER DE RECORTE - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

No dia 07/01/2020, a empresa COMUNICACAO DESIGN SET LTDA, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 923.000,00 (novecentos e vinte e três mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 4,82 (quatro reais e oitenta e dois
centavos) no valor ofertado.

Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.

Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

No dia 13/01/2020, a empresa COMUNICACAO DESIGN SET LTDA, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$ 922.995,18 (novecentos e vinte e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos). Não
tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora, sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 - Serviço de produção e instalação de placa de identificação, formato 3,00 x 1,00 m em chapa galvanizada, com
pintura eletrostática e texto em plotter de recorte. Quantidade: 522 unidades. Valor unitário: R$ 765,09 (setecentos e sessenta
e cinco reais e nove centavos).

Item 02 - Serviço de produção e instalação de placa de identificação, formato 3,00 x 2,00 m em chapa galvanizada, com
pintura eletrostática e texto em plotter de recorte. Quantidade: 522 unidades. Valor unitário: R$ 1.003,10 (um mil e três reais e
dez centavos).

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

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2019

Processo nº. 01-129.331/19-65

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de produção e instalação de placas de identificação externa, em chapa
galvanizada, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

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

Lote 01 – SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA EM CHAPA
GALVANIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TEXTO EM PLOTTER DE RECORTE - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Empresa: COMUNICACAO DESIGN SET LTDA.

Valores unitários: Conforme valores constantes na ata de sessão pública.

Valor global: R$ 922.995,18 (novecentos e vinte e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2019

Processo nº. 01-129.331/19-65

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de produção e instalação de placas de identificação externa, em chapa
galvanizada, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa à Registro de Preços para prestação de serviços de produção e instalação de placas de
identificação externa, em chapa galvanizada, para atender demanda do Município de Belo Horizonte, de acordo com as
especificações do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à
seguinte empresa:

Lote 01 – SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA EM CHAPA
GALVANIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TEXTO EM PLOTTER DE RECORTE - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Empresa: COMUNICACAO DESIGN SET LTDA.

Valores unitários: Conforme valores constantes na ata de sessão pública.

Valor global: R$ 922.995,18 (novecentos e vinte e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


