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Segunda-feira, 23 de Abril de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5518 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/067

 

Processo nº. 04-000.179/18-68

Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual para uso de Guardas Municipais.

 

Lote 01 – Bastão tipo cassetete

A empresa Premierseg Indústria e Comércio Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,20 (vinte centavos) no valor ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora do
lote pelo valor global de R$ 8.999,80 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores unitários do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

Item 01 – Bastão tipo cassetete – R$ 26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) / unidade

 

Lote 02 – Capacete de segurança, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

A empresa Comercial Brasil de EPI Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 40.360,00 (quarenta mil trezentos e sessenta
reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 3,04 (três reais e quatro centavos) no valor ofertado, sendo, portanto, declarada
vencedora do lote pelo valor global de R$ 40.356,96 (quarenta mil trezentos e cinqüenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores unitários do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

Item 01 – Capacete de segurança – R$ 120,11 (cento e vinte reais e onze centavos) / unidade

 

Lote 03 – Escudo antitumulto, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

A empresa Premierseg Indústria e Comércio Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais),
sendo, portanto, declarada vencedora do lote pelo valor global arrematado.

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme subitem 17.1 do edital, a empresa Comercial Brasil de EPI Ltda. manifestou a intenção de recurso
alegando: “Registramos intenção de recurso tendo em vista que o material em questão possui patente e nossa empresa possui exclusividade de comercialização do
mesmo em território nacional. O recurso será apresentado dentro do prazo legal.”.

A empresa Comercial Brasil de EPI Ltda. não apresentou as razões recursais no prazo legal. Diante disto, deu-se seguimento à adjudicação do objeto deste lote à empresa
declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores unitários do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

Item 01 – Escudo antitumulto – R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) / unidade

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 2018/067

 

Processo Nº. 04-000.179/18-68

Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual para uso de Guardas Municipais.

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 – Bastão tipo cassetete

Empresa: Premierseg Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 8.999,80 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
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Lote 02 – Capacete de segurança, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

Empresa: Comercial Brasil de EPI Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 40.356,96 (quarenta mil trezentos e cinqüenta e seis reais e noventa e seis centavos).

 

Lote 03 – Escudo antitumulto, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

Empresa: Premierseg Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/067

 

Processo Nº. 04-000.179/18-68

Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual para uso de Guardas Municipais.

Homologo a licitação relativa à aquisição de equipamentos de proteção individual para uso de guardas municipais, conforme especificações constantes do Anexo I
do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os
lotes:

 

Lote 01 – Bastão tipo cassetete

Empresa: Premierseg Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 8.999,80 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

 

Lote 02 – Capacete de segurança, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

Empresa: Comercial Brasil de EPI Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 40.356,96 (quarenta mil trezentos e cinqüenta e seis reais e noventa e seis centavos).

 

Lote 03 – Escudo antitumulto, modelo Guarda Municipal de Belo Horizonte

Empresa: Premierseg Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística


