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ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021

 
Processo nº 04.000.766.21.99
Objeto: Registro de preços para aquisição de pulverizador manual para atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação -
RME e Rede Parceira - RP, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do edital.

A Pregoeira designada 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 (1) - PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500 ML - Cota Principal
 
Em 23/08/2021 o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$47.362,50 (Quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
 
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
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Educação.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/10/2021, a empresa BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$47.362,50 (Quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos) para o fornecimento de 11.250 (Onze mil, duzentos e cinquenta) unidades de pulverizador manual, doméstico, em
plástico, com gatilho, capacidade 500 ml, conforme especificação do anexo I do edital. SICAM: 44101. Valor unitário: R$4,21 (Quatro reais e
vinte e um centavos).
 
Lote (2) – PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500 ML - Cota Reservada Referente ao Lote
Nº 01 - Exclusivo para Participação de Beneficiários Da LC 123/06.
 
Em 23/08/2021 o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$15.787,50 (Quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
 
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
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Educação.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/10/2021, a empresa BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$15.787,50 (Quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos) para o fornecimento de 3.750 unidades de pulverizador manual, doméstico, em plástico, com gatilho, capacidade 500 ml, conforme
especificação do anexo I do edital. SICAM: 44101. Valor unitário: R$4,21 (Quatro reais e vinte e um centavos).
 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021
 
Processo nº 04.000.766.21.99
Objeto: Registro de preços para aquisição de pulverizador manual para atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação -
RME e Rede Parceira - RP, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante 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 (1) – PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500ML - Cota Principal
 
- EMPRESA: Big Minas Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 11.087.084/0001-69.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$47.362,50 (Quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
 
Lote (2) – PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500 ML - Cota Reservada Referente ao Lote
Nº 01 - Exclusivo para Participação de Beneficiários Da LC 123/06.
 
- EMPRESA: Big Minas Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 11.087.084/0001-69.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$15.787,50 (Quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021
 
Processo nº 04.000.766.21.99
Objeto: Registro de preços para aquisição de pulverizador manual para atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação -
RME e Rede Parceira - RP, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de pulverizador manual para atendimento às unidades escolares da
Rede Municipal de Educação RME e Rede Parceira - RP, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do
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edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor
preço:
 
Lote (1) – PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500ML - Cota Principal
 
- EMPRESA: Big Minas Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 11.087.084/0001-69.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$47.362,50 (Quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
 
Lote (2) – PULVERIZADOR MANUAL EM PLÁSTICO, COM GATILHO E CAPACIDADE 500 ML - Cota Reservada Referente ao Lote
Nº 01 - Exclusivo para Participação de Beneficiários Da LC 123/06.
 
- EMPRESA: Big Minas Comércio e Representações Ltda. CNPJ: 11.087.084/0001-69.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$15.787,50 (Quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

Secretaria Municipal de Fazenda
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