
19/03/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/3

Sexta-feira, 19 de Março de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6229 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Processo nº 01.006.271.21.76

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo recarga,
inspeção em mangueiras para combate a incêndio, testes hidrostáticos, substituição de peças e acessórios e mão
de obra adequada.

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

LOTE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO

No dia 25/02/2021, a empresa Extintores Minas Gerais Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

No dia 04/03/2021, foi solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º,
inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação: “Sra
Pregoeira, o valor estimado coletado no mercado foi de R$ 229.364,75, e fechamos o processo com um desconto de
15%. Diante disso, acrescentamos que tivemos aumento de insumos "CO2 e TRANSPORTE(COMBUSTÍVEL)".

No dia 05/03/2021, para fins de adequação dos valores unitários ofertados com os valores unitários da pesquisa de
preços, a empresa reduziu R$ 25.580,15 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais e quinze centavos) no valor
global.

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 08/03/2021, a empresa Extintores Minas Gerais Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global de R$
172.419,85 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Não houve manifestação da intenção de recurso para este lote, sendo assim, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados na proposta de preços foram:

Item 01 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio ABC 4 KG – R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta
centavos) / un

Item 02 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio ABC 6KG – R$ 40,00 (quarenta reais) / un

Item 03 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio ABC 12 KG – R$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e
cinco centavos) / un

Item 04 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio BC 6 KG – R$ 24,00 (vinte e quatro reais) / un
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Item 05 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio BC 50 KG – R$ 190,00 (cento e noventa reais) / un

Item 06 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio CO² 6 KG – R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e
cinco centavos) / un

Item 07 - Manutenção e recarga em extintores de incêndio com água 10 L – R$ 23,00 (vinte e três reais) / un

Item 08 - Teste hidrostático em extintores de incêndio – R$ 14,00 (quatorze reais) / un

Item 09 - Manutenção e teste hidrostático em mangueiras para combate a incêndio de 1.1/2” x 15m ou 20m – R$
18,00 (dezoito reais) / un

Item 10 - Empatamento em mangueiras para combate a incêndio de 1.1/2” x 15m ou 20m – R$ 43,75 (quarenta e
três reais e setenta e cinco centavos) / un

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 003/2021

Processo nº 01.006.271.21.76

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo recarga,
inspeção em mangueiras para combate a incêndio, testes hidrostáticos, substituição de peças e acessórios e mão
de obra adequada.

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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO

Empresa: Extintores Minas Gerais Ltda.

CNPJ: 18.286.492/0001-99

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 172.419,85 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
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Processo nº 01.006.271.21.76

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo recarga,
inspeção em mangueiras para combate a incêndio, testes hidrostáticos, substituição de peças e acessórios e mão
de obra adequada.

Homologo a licitação relativa à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de
incêndio, incluindo recarga, inspeção em mangueiras para combate a incêndio, testes hidrostáticos, substituição de
peças e acessórios e mão de obra adequada, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou
o menor preço para o lote:

LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO

Empresa: Extintores Minas Gerais Ltda.

CNPJ: 18.286.492/0001-99

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 172.419,85 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 


