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Sexta-feira, 28 de Junho de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5802

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019

Processo Nº. 04-000.746/19-67
Objeto: aquisição de material elétrico.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:

LOTE 01 – LUMINÁRIA DE MESA, EM AÇO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 29/05/2019, a empresa EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP, 1ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, a empresa
reduziu seu valor ofertado para R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), valor de referência que baliza o certame.
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 do edital, a amostra apresentada pelo licitante EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE
EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP, foi analisada e aprovada pela Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG. Por
ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, a empresa EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP, foi declarada
vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA no valor global estimado de R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e
cinquenta e cinco reais), sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

Item 01 – Luminária de mesa, em aço – R$ 79,00 (setenta e nove reais)/ unidade.
LOTE 02 – LÂMPADA LED, LÂMPADA LED TUBULAR, SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR, FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO ELÉTRICA -
LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 29/05/2019, a empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global de R$ 19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, a empresa
reduziu seu valor ofertado para R$ 18.128,35 (dezoito mil e cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), valor de referência que baliza o
certame.
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 do edital, as amostras apresentadas pelo licitante GAMA LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, foram analisadas e aprovadas pela Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG. Por
ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, a empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, foi declarada vencedora do
lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP no valor global estimado de R$ 18.128,35 (dezoito mil e cento e vinte e oito
reais e trinta e cinco centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 –– Lâmpada Led, 7 W x 127/220 V, cor branca - R$ 7,97 (sete reais e noventa e sete centavos)/ unidade;
Item 02 –– Lâmpada Led, tubular, 45 W x 127/220 V - R$ 68,72 (sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)/ unidade;
Item 03 –– Soquete para lâmpada tubular fluorescente/led - R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos)/ unidade;
Item 04 –– Filtro de linha com 5 tomadas tripolares - R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos)/ unidade e
Item 05 –– Extensão elétrica, fio bitola 0,75mm², 110 V - R$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos)/ unidade.

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

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019

Processo Nº. 04-000.746/19-67
Objeto: aquisição de material elétrico.

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

Lote 01 - Luminária de mesa, em aço - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.
Empresa: EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Lote 02 - Lâmpada led, lâmpada led tubular, soquete para lâmpada tubular, filtro de linha e extensão elétrica - Licitação exclusiva para
beneficiários da LC 123/06.
Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 18.128,35 (dezoito mil e cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019

Processo Nº. 04-000.746/19-67
Objeto: aquisição de material elétrico.

Homologo a licitação relativa à aquisição de material elétrico, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços
para os lotes:

Calendário ano de: 

   Assunto:
   
   Critério:
   Com todas as palavras
   Com a expressão
   Com qualquer uma 
     das palavras
 
   Período:

   data inicial 

   data final   

Dezembro, 2019
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Lote 01 - Luminária de mesa, em aço - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.
Empresa: EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-EPP
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Lote 02 - Lâmpada led, lâmpada led tubular, soquete para lâmpada tubular, filtro de linha e extensão elétrica - Licitação exclusiva para
beneficiários da LC 123/06.
Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 18.128,35 (dezoito mil e cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp
javascript:history.go(-1)

