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Quarta-feira, 23 de Junho de 2021 Ano XXVI - Edição N.: 6294

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

Processo nº. 04.000431.21.70
Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de bebedouros e mangueiras de instalação, para atendimento à Rede Municipal de
Educação - RME e Rede Parceira - RP.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:

LOTE 01 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

No dia 20/05/2021, a empresa Prestobat Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de
R$ 1.590.000,00 (um milhão quinhentos e noventa mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Infelizmente não temos como conceder mais descontos para o fornecimento desses bebedouros, com entrega nas diversas unidades de
educação. O preço desse equipamento vem sofrendo consideráveis reajustes em 2021, sobretudo devido ao preço do aço.”.
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 15/06/2021, a empresa Prestobat Ltda foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Bebedouro Elétrico, tipo industrial – R$ 1325,00 (um mil trezentos e vinte e cinco reais)

LOTE 02 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
01, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 20/05/2021, a empresa Prestobat Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de
R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Infelizmente não temos como conceder mais descontos para o fornecimento desses bebedouros, com entrega nas diversas unidades de
educação. O preço desse equipamento vem sofrendo consideráveis reajustes em 2021, sobretudo devido ao preço do aço.”.
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 15/06/2021, a empresa Prestobat Ltda foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Bebedouro Elétrico, tipo industrial – R$ 1325,00 (um mil trezentos e vinte e cinco reais)

LOTE 03 - MANGUEIRA EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, PARA BEBEDOURO – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06

No dia 20/05/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 39.280,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Prezada Pregoeira, infelizmente não poderemos reduzir o nosso valor ofertado. Tentamos novas negociações junto ao fabricante com o intuito
de tentar reduzir o valor de nossa proposta, porém devido a falta de insumos para a fabricação do produto e a constante elevação de preços da
matéria prima, o mesmo não pode nos conceder nenhum desconto em cima do valor anteriormente negociado. Qualquer dúvida estamos à vossa
disposição.”.
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 17/06/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli- EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Mangueira em PVC com conectores ½ polegada nas extremidades – R$ 24,55 (vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

Processo nº. 04.000431.21.70
Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de bebedouros e mangueiras de instalação, para atendimento à Rede Municipal de
Educação - RME e Rede Parceira - RP.

A pregoeira 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 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

Empresa: Prestobat Ltda.
CNPJ: 65.313.538/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.590.000,00 (um milhão quinhentos e noventa mil reais)

LOTE 02 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
01, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Prestobat Ltda.
CNPJ: 65.313.538/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)

LOTE 03 - MANGUEIRA EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, PARA BEBEDOURO – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06

Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76

Calendário ano de: 2021
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Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 39.280,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta reais).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

Processo nº. 04.000431.21.70
Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de bebedouros e mangueiras de instalação, para atendimento à Rede Municipal de
Educação - RME e Rede Parceira - RP.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição e entrega de bebedouros e mangueiras de instalação, para
atendimento à Rede Municipal De Educação - RME e Rede Parceira - RP., 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:

LOTE 01 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

Empresa: Prestobat Ltda.
CNPJ: 65.313.538/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.590.000,00 (um milhão quinhentos e noventa mil reais)

LOTE 02 - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
01, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Prestobat Ltda.
CNPJ: 65.313.538/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)

LOTE 03 - MANGUEIRA EM PLÁSTICO PVC, FLEXÍVEL, PARA BEBEDOURO – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06

Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 39.280,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta reais).

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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