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Sábado, 28 de Dezembro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5926 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019

Processo nº 04.001.780/19-30

Objeto: Aquisição de alvos para prática de tiros.

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) – AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA PRÁTICA DE TIROS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 28/11/2019 o licitante INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Nessa mesma data, o licitante INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI ME foi desclassificado a pedido sob a
alegação de que: "na abertura das propostas, verificamos o erro na proposta inicial, faltando 1 (um) zero para formar
R$500.000,00. Solicitamos a desclassificação da proposta. Não tivemos a intenção de tumultuar o certame. Pedimos
desculpas". Também em 28/11/2019, o licitante GDD EDITORA GRÁFICA LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$59.284,99 (Cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) 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 Segurança e Prevenção/ Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/12/2019, a empresa GDD EDITORA GRÁFICA 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$59.270,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais) com os seguintes valores unitários dos itens:

01) Alvo para tiro, silhueta padrão Polícia Federal, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77990. Quantidade: 35.500 unidades.
Preço unitário: R$0,74 (Setenta e quatro centavos)/ unidade;

02) Alvo para tiro, quatro cores, padrão treino e instrução da Polícia Federal, conforme o anexo I do edital. SICAM: 79794.
Quantidade: 30.000 unidades. Preço unitário: R$1,10 (Um real e dez 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
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Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2019

Processo nº 04.001.780/19-30

Objeto: Aquisição de alvos para prática de tiros.

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) – AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA PRÁTICA DE TIROS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: GDD Editora Gráfica Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na ata de sessão pública.

- VALOR GLOBAL: R$59.270,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019

Processo nº 04.001.780/19-30

Objeto: Aquisição de alvos para prática de tiros.

Homologo a licitação relativa à aquisição de alvos para prática de tiros para que produza seus efeitos legais e
jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço:

Lote (1) – AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA PRÁTICA DE TIROS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: GDD Editora Gráfica Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na ata de sessão pública.

- VALOR GLOBAL: R$59.270,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


