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Quarta-feira, 6 de Novembro de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5892

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019

Processo Nº 04-001.413/19-00
Objeto: Registro de preços para aquisição de flauta tipo doce.

O Pregoeiro designado 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) - FLAUTA TIPO DOCE, EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESCALA 7 NOTAS, SISTEMA BARROCO, 32 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%) (SICAM: 55311) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - (COTA PRINCIPAL).

Em 30/09/2019 o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 582.400,00
(quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada pela
Secretaria Municipal de Educação. O licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, foi desclassificada por apresentar amostra que não
atende às especificações descritas no edital quanto às medidas exigidas no edital. O relatório de avaliação da amostra emitido pela Gerencia de
Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de Educação, encontra-se anexado aos autos.
Em 10/10/2019 o licitante NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 582.500,00
(quinhentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 200,00 (duzentos reais) no valor ofertado.
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 21/10/2019, a empresa NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI foi declarada
vencedora.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NSN
INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, no valor global estimado ofertado de R$ 582.300,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos reais),
sendo o seguinte valor unitário do item:

Item 01 - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital. Quantidade: 90.000 unidades. Preço unitário: R$ 6,47 (seis reais e quarenta e sete
centavos).

Lote (2) - FLAUTA TIPO DOCE, EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESCALA 7 NOTAS, SISTEMA BARROCO, 32 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%) (SICAM: 55311) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.) - (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 1).

Em 30/09/2019 o licitante RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 299.992,70
(duzentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Educação.

Em 22/10/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para este lote (R$ 9,99) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 01 (R$ 6,47),
o Pregoeiro da disputa solicitou a possibilidade do licitante 1º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do subitem 11.18 do
edital. Nessa mesma data, dentro do prazo de 24 horas, o licitante, 1º arrematante do lote, ofertou nova proposta no valor unitário de R$ 7,11,
conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 29/10/2019, a empresa RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA foi declarada
vencedora.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa RORIZ
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, sendo proposto novo valor global em conformidade com o subitem 11.18 do edital, ficando adjudicado o lote
no valor global de R$ 213.300,00 (duzentos e treze mil e trezentos reais), sendo o seguinte valor unitário do item:

Item 01 - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital. Quantidade: 30.000 unidades. Preço unitário: R$ 7,11 (sete reais e onze centavos).

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

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019

Processo Nº 04-001.413/19-00
Objeto: Registro de preços para aquisição de flauta tipo doce.

O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:

Lote (1) - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital - (COTA PRINCIPAL).
Empresa: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 582.300,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos reais).

Lote (2) - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital - (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1).
Empresa: RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

Calendário ano de: 2019
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Valor unitário: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 213.300,00 (duzentos e treze mil e trezentos reais).

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019

Processo Nº 04-001.413/19-00
Objeto: Registro de preços para aquisição de flauta tipo doce.

Homologo a licitação relativa à aquisição de flauta tipo doce, 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 o menor preço para os
lotes:

Lote (1) - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital - (COTA PRINCIPAL).
Empresa: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 582.300,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos reais).

Lote (2) - Flauta tipo doce, em plástico resistente, escala 7 notas, sistema barroco, 32 cm aproximadamente (variação aceitável de até 5%)
(sicam: 55311) - de acordo com as especificações do edital - (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1).
Empresa: RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 213.300,00 (duzentos e treze mil e trezentos reais).

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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