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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022.

  Acesse a Edição

LICITAÇÃO: ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6577 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 10/08/2022

SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
 
Processo nº 01.015842.22.17
Objeto: Prestação de serviço de confecção de crachás em PVC, com chip, impressão colorida com foto digitalizada e
fornecimento de itens acessórios (corda de poliéster, porta crachá e clip retrátil).

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 01 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, COM CHIP, IMPRESSÃO COLORIDA COM FOTO DIGITALIZADA E
FORNECIMENTO DE ITENS ACESSÓRIOS (CORDA DE POLIÉSTER, PORTA CRACHÁ E CLIP RETRÁTIL), EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
No dia 17/05/2022, a empresa AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA., 1ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 28.275,00 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Sr. Pregoeiro, bom dia! Ofertamos nosso melhor valor limite - praticado para o item, para que
conseguíssemos vencer.”
No dia 10/06/2022, depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação, a empresa AMAZONAS
COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, foi convocada a apresentar amostras e realizar o teste de compatibilidade do
crachá oferecido com a leitora/gravadora e relógio de ponto em uso no Contratante, conforme disposto no subitem 14 do edital.
No dia 25/07/2022 as amostras apresentadas e o teste de compatibilidade realizados foram julgados aprovados pela Gerência
de Tempos Direitos e Benefícios – GETED da Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP. Documento disponível no menu
opções - listar documentos.
No dia 25/07/2022, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo
valor global, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E
BRINDES LTDA foi declarada vencedora do lote pelo valor global estimado de R$ 28.275,00 (vinte e oito mil e duzentos e
setenta e cinco reais).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 - Crachá de identificação – R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos)
Item 02 - Corda de poliéster – R$ 3,90 (três reais e noventa centavos)
Item 03 - Presilha para crachá – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos)
Item 04 - Porta-crachá – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos)
 

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

Wander da Silva Guedes
Pregoeiro

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
 
Processo nº 01.015842.22.17
Objeto: Prestação de serviço de confecção de crachás em PVC, com chip, impressão colorida com foto digitalizada e
fornecimento de itens acessórios (corda de poliéster, porta crachá e clip retrátil).

O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global do lote, observadas as exigências do edital e
seus anexos, o objeto desta licitação à:
 
LOTE 01 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, COM CHIP, IMPRESSÃO COLORIDA COM FOTO DIGITALIZADA E
FORNECIMENTO DE ITENS ACESSÓRIOS (CORDA DE POLIÉSTER, PORTA CRACHÁ E CLIP RETRÁTIL), EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Empresa: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.
CNPJ: 11.383.230/0001-01
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 28.275,00 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais).
 

Wander da Silva Guedes
Pregoeiro

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
 
Processo nº 01.015842.22.17
Objeto: Prestação de serviço de confecção de crachás em PVC, com chip, impressão colorida com foto digitalizada e
fornecimento de itens acessórios (corda de poliéster, porta crachá e clip retrátil).

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza
seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à:
 
LOTE 01 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, COM CHIP, IMPRESSÃO COLORIDA COM FOTO DIGITALIZADA E
FORNECIMENTO DE ITENS ACESSÓRIOS (CORDA DE POLIÉSTER, PORTA CRACHÁ E CLIP RETRÁTIL), EXCLUSIVO
PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Empresa: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.
CNPJ: 11.383.230/0001-01
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 28.275,00 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais).
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Breno Serôa da Motta
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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