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Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5922 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019

Processo nº 04.001.581/19-04

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas civis
municipais: capacetes para ciclista, luvas de proteção para ciclista, manguito e óculos.

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) - CAPACETE PARA CICLISTAS (SICAM: 79329), LUVAS EM NYLON (SICAM:
79330), MANGUITO (SICAM: 79331) E ÓCULOS DE SOL PARA CICLISTA (SICAM:
79332) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 01/11/2019 o licitante GLOBO MIX LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$49.989,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove
reais).

Ainda em 01/11/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor
da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da
Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
Dentro do prazo, o licitante GLOBO MIX LTDA - ME ofertou nova proposta no valor de
R$34.133,60 (Trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos).

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote
apresentou as amostras que foram analisadas pela Secretaria Municipal de Segurança e
Prevenção/ Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro.

Em 04/12/2019 o licitante GLOBO MIX LTDA - ME foi desclassificado de acordo com o
item 01 do anexo II do edital (Após a análise da amostra encaminhada pela empresa
GLOBO MIX LTDA - ME, referente aos EPI's das bicicletas da Guarda Civil Municipal de
Belo Horizonte, a comissão de avaliação apontou que o item : capacete c/ viseira PTK
PÓDIUM, foi REPROVADO, tendo em vista que o laudo encaminhado referente a
certificação do item, não é referente a amostra encaminhada para a aprovação). Nessa
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mesma data, o licitante WORKWEAR LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado
de R$49.990,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais) passou à
arrematante do lote.

Ainda em 04/12/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor
da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da
Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 2º arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
Transcorrido o prazo, o licitante WORKWEAR LTDA não ofertou nova proposta.

Em 05/12/2019 o licitante WORKWEAR LTDA foi desclassificado por ter ofertado
proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48,
inciso II da Lei 8.666/93. Também em 05/12/2019, o licitante ELIANE MEIRE BATISTA
FIÚZA BORBA, 3º classificado com o valor global ofertado de R$1.000.000,00 (Um
milhão de reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 05/12/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor
da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da
Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
Dentro do prazo, o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIÚZA BORBA não ofertou nova
proposta.

Em 09/12/2019 o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIÚZA BORBA foi desclassificado
por ter ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme
artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

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

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019

Processo nº 04.001.581/19-04

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas civis
municipais: capacetes para ciclista, luvas de proteção para ciclista, manguito e óculos.
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Homologo a licitação relativa à aquisição de equipamentos de proteção
individual para uso dos guardas civis municipais: capacetes para ciclista, luvas de
proteção para ciclista, manguito e óculos, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos:

Lote (1) – CAPACETE PARA CICLISTAS (SICAM: 79329), LUVAS EM NYLON (SICAM:
79330), MANGUITO (SICAM: 79331) E ÓCULOS DE SOL PARA CICLISTA (SICAM:
79332) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- FRACASSADO.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


