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Quinta-feira, 20 de Setembro de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5617 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/194

 

Processo nº. 04-000.759/18-28

Objeto: Aquisição de material elétrico.

 

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

LOTE 01 - LÂMPADA DE LED TUBULAR - COTA PRINCIPAL

A empresa P E Comercio de Iluminação Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 44.109,00 (quarenta e quatro mil cento e
nove reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 14,02 (quatorze reais e dois centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto,
declarada vencedora pelo valor global de R$ 44.094,98 (quarenta e quatro mil noventa e quatro reais e noventa e oito centavos).

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Lâmpada Led, tubular, comprimento 1200 mm – R$ 13,21 (treze reais e vinte e um centavos)/ unidade

 

LOTE 02 - LÂMPADA DE LED TUBULAR - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

A empresa Thiago Rener Martins Santiago 01288361645, 1ª classificada na etapa de lances, solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “Gentileza Cancelar a proposta devido a erro no momento da digitação do lance”.

A empresa P E Comercio de Iluminação Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos
reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 210,48 (duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos) no
valor global ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora pelo valor global de R$ 14.689,52 (quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos).

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Lâmpada Led, tubular, comprimento 1200 mm – R$ 13,21 (treze reais e vinte e um centavos)/ unidade

 

LOTE 03 - LÂMPADA DE LED TUBULAR, SOQUETE PARA LÂMPADA E FITA ISOLANTE. - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06

A empresa Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, foi desclassificada por não atendimento à convocação para apresentação
de amostra conforme subitem 12.5 do edital.

No dia 24/08/2018, a empresa Rosenei da Silva Reis, 2ª classificada na etapa de lances, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.2.3 do edital, pois não
apresentou os esclarecimentos/documentos solicitados em face de diligência do atestado de capacidade técnica.

A empresa AIE Eireli ME, 3ª classificada na etapa de lances, foi inabilitada e desclassificada por não apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do
edital.

A empresa JIT Serviços e Comércio de Material Elétrico Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, foi desclassificada por não apresentar as amostras deste lote no prazo
estabelecido na convocação.

A empresa P E Comercio de Iluminação Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 8.184,00 (oito mil cento e oitenta e quatro
reais), sendo, portanto, declarada vencedora pelo valor global arrematado.

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

Os valores unitários ofertados são os seguintes:

Item 01 – Lâmpada Led, tubular, comprimento 600 a 604 mm – R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos)/ unidade

Item 02 – Soquete para lâmpada tubular – R$ 2,00 (dois reais)/ unidade

Item 03 – Fita isolante – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)/ 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
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/194

 

Processo nº. 04-000.759/18-28

Objeto: Aquisição de material elétrico.

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 - Lâmpada de Led Tubular - Cota Principal

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 44.094,98 (quarenta e quatro mil noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

 

Lote 02 - Lâmpada de Led Tubular – Cota Reservada

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 14.689,52 (quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos).

 

Lote 03 - Lâmpada de Led Tubular, Soquete para Lâmpada e Fita Isolante - Lote Exclusivo Para Participação de Beneficiários da LC 123/06

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 8.184,00 (oito mil cento e oitenta e quatro reais)

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/194

 

Processo nº. 04-000.759/18-28

Objeto: Aquisição de material elétrico.

Homologo a licitação relativa à aquisição de material elétrico, 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 os lotes:

 

Lote 01 - Lâmpada de Led Tubular - Cota Principal

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 44.094,98 (quarenta e quatro mil noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

 

Lote 02 - Lâmpada de Led Tubular – Cota Reservada

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 14.689,52 (quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos).

 

Lote 03 - Lâmpada de Led Tubular, Soquete para Lâmpada e Fita Isolante - Lote Exclusivo Para Participação de Beneficiários da LC 123/06

Empresa: P E Comercio de Iluminação Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 8.184,00 (oito mil cento e oitenta e quatro reais)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


