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Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5949 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2019

Processo nº 04.001.709/19-76

Objeto: Aquisição de material elétrico – lâmpadas, drivers e soquetes, conforme especificações constantes no anexo I do
edital.

A Pregoeira designada 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) – LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18W (SICAM: 77495) E LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W (SICAM:
77494) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 19/11/2019 o licitante FD INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO ELÉTRICA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 8.546,58 (Oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Nessa mesma data, o licitante FD INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO ELÉTRICA EIRELI foi desclassificado sob a alegação de
que: "infelizmente o lote 1 foi enviado com valor errado". Também em 19/11/2019, o licitante MORK SOLAR – PRODUTOS E
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$33.450,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e
cinquenta reais) passou à arrematante do lote.

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 as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Secretaria Municipal de Fazenda /Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 23/01/2020, a empresa MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do
edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$33.440,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais) com os
seguintes valores unitários dos itens:

01) Lâmpada Led, tubular, leitosa, 18 W, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77495. Quantidade: 2.052 unidades. Preço
unitário: R$15,00 (Quinze reais) / unidade;

02) Lâmpada Led, tubular, leitosa, 9 W, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77494. Quantidade: 266 unidades. Preço
unitário: R$10,00 (Dez reais) / unidade.

Lote (2) - SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE/LED (SICAM: 77496), DRIVER PARA LÂMPADA
TUBULAR POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 18 W (SICAM: 79826), DRIVER PARA LÂMPADA TUBULAR POTÊNCIA DE NO
MÍNIMO 9 W (SICAM: 79825).
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Em 19/11/2019 o licitante GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$27.000,00 (Vinte e sete mil reais).

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 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram
analisadas, sendo que a Secretaria Municipal de Fazenda /Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais reprovou a amostra
do item 03 (Driver para lâmpada tubular, tensão de no mínimo 9 W) por ter se queimado durante os testes realizados e a
amostra do item 02 (Driver para lâmpada tubular, tensão de no mínimo 18 W) deixou de ser entregue, conforme relatório de
análise de amostras.

Em 17/12/2019 o licitante GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP foi desclassificado por deixar de
entregar a amostra do item 02 (Driver para lâmpada tubular, tensão de no mínimo 18 W) e pela amostra do item 03 (Driver
para lâmpada tubular, tensão de no mínimo 9 W) ter se queimado durante os testes realizados. Nessa mesma data, o licitante
P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$27.200,00 (Vinte e sete mil e
duzentos reais) passou à arrematante do lote.

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 as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Secretaria Municipal de Fazenda /Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/01/2020, a empresa P.E. COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$27.198,10 (Vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos) com os
seguintes valores unitários dos itens:

01) Soquete para lâmpada tubular, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77496. Quantidade: 450 unidades. Preço unitário:
R$1,65 (Um real e sessenta e cinco centavos) / unidade;

02) Drive para lâmpada tubular, potência de no mínimo 18W, conforme o anexo I do edital. SICAM: 79826. Quantidade: 2.052
unidades. Preço unitário: R$11,49 (Onze reais e quarenta e nove centavos) / unidade;

03) Drive para lâmpada tubular, potência de no mínimo 9W, conforme o anexo I do edital. SICAM: 79825. Quantidade: 266
unidades. Preço unitário: R$10,82 (Dez reais e oitenta e dois centavos) / unidade.

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

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2019



04/02/2020 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 3/4

Processo nº 04.001.709/19-76

Objeto: Aquisição de material elétrico – lâmpadas, drivers e soquetes, conforme especificações constantes no anexo I do
edital.

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

Lote (1) – LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18W (SICAM: 77495) E LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W (SICAM:
77494) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Mork Solar – Produtos e Serviços Elétricos Ltda.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$33.440,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).

Lote (2) – SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE/LED (SICAM: 77496), DRIVER PARA LÂMPADA
TUBULAR POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 18 W (SICAM: 79826), DRIVER PARA LÂMPADA TUBULAR POTÊNCIA DE NO
MÍNIMO 9 W (SICAM: 79825).

- EMPRESA: P E Comércio de Iluminação Ltda - ME.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$27.198,10 (Vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2019

Processo nº 04.001.709/19-76

Objeto: Aquisição de material elétrico – lâmpadas, drivers e soquetes, conforme especificações constantes no anexo I do
edital.

Homologo a licitação relativa à aquisição de material elétrico – lâmpadas, drivers e soquetes, conforme
especificações constantes no Anexo I do edital para que produza seus efeitos legais e jurídicos:

Lote (1) – LÂMPADA LED, TUBULAR, LEITOSA, 18W (SICAM: 77495) E LÂMPADA LED TUBULAR, LEITOSA 9W (SICAM:
77494) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Mork Solar – Produtos e Serviços Elétricos Ltda.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$33.440,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).

Lote (2) – SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE/LED (SICAM: 77496), DRIVER PARA LÂMPADA
TUBULAR POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 18 W (SICAM: 79826), DRIVER PARA LÂMPADA TUBULAR POTÊNCIA DE NO
MÍNIMO 9 W (SICAM: 79825).

- EMPRESA: P E Comércio de Iluminação Ltda - ME.
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- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$27.198,10 (Vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


