
07/07/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/2

Quarta-feira, 7 de Julho de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6304 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

 

Processo nº. 04.000394.21.46

Objeto: Aquisição de protetor solar.

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

 

LOTE 01 - PROTETOR SOLAR - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 18/05/2021, a empresa COMEPI Produtos Comerciais Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 24.320,00 (vinte e quatro mil trezentos e vinte reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa reduziu R$320,00 (trezentos e vinte reais) no valor ofertado.

No dia 21/05/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa COMEPI Produtos Comerciais Eireli ME foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 do edital.

No dia 07/06/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Diretoria de Saúde do Trabalhador DSAT da Secretaria Municipal de Segurança
e Prevenção, conforme documento anexo aos autos.

No dia 08/06/2021, a empresa COMEPI Produtos Comerciais Eireli ME foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais).

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 – Protetor solar, fator 30, 120 gramas – R$ 7,50 (sete reais e cinquenta 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 018/2021

 

Processo nº. 04.000394.21.46

Objeto: Aquisição de protetor solar.

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 - PROTETOR SOLAR - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
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Empresa: COMEPI Produtos Comerciais Eireli ME

CNPJ: 11.768.299/0001-45

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

 

Processo nº. 04.000394.21.46

Objeto: Aquisição de protetor solar.

Homologo a licitação relativa à aquisição de protetor solar, 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 - PROTETOR SOLAR - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

Empresa: COMEPI Produtos Comerciais Eireli ME

CNPJ: 11.768.299/0001-45

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

 

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 


