
25/10/2018 DOM - Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/5

Tuesday, March 6, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5486 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/004

 

Processo nº 04.000.003/18-51

Objeto: Aquisição de cadeiras e mesas, 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 (01) - CADEIRA GIRATÓRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

Em 26/01/2018 o licitante EMPÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$90.850,00 (Noventa mil, oitocentos e cinquenta reais).

 

Ainda em 26/01/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa
de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº
10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Nessa mesma data, o licitante EMPÓRIO
MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI ofertou nova proposta no valor de R$77.271,00 (Setenta e sete
mil, duzentos e setenta e um reais).

 

Em 02/02/2018 o licitante EMPÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI foi inabilitado e
desclassificado por deixar de atender aos itens 14 e 15 do edital: após convocação da Pregoeira não
apresentou documentação e proposta no prazo do edital e não apresentou prospectos do produto.
Nessa mesma data, o licitante ROCAM MÓVEIS LTDA - ME 2º classificado com o valor global
ofertado de R$90.999,99 (Noventa mil, novecentos e noventa e nove 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 item 14 do edital o prospecto foi analisado e aprovado pela SMASAC.
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Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/02/2018, a empresa ROCAM MÓVEIS
LTDA - ME foi declarada vencedora. De acordo com o subitem 12.11 do edital, a empresa reduziu
R$15.732,49 (Quinze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) no valor global
ofertado, ficando adjudicado o lote no valor global de R$75.267,50 (Setenta e cinco mil, duzentos e
sessenta e sete reais e cinquenta centavos) para o fornecimento de 238 unidades de cadeira
giratória com braços, de acordo com o anexo I do edital, sendo o valor unitário de R$316,25
(Trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

Lote (02) – MESA PARA ESCRITÓRIO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

Em 26/01/2018 o licitante ROCAM MÓVEIS LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

 

Ainda em 26/01/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa
de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº
10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Em 30/01/2018 o licitante ROCAM MÓVEIS
LTDA ofertou nova proposta no valor de R$22.890,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e
vinte e dois centavos).

 

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 item 14 do edital o prospecto foi analisado e aprovado pela SMASAC.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/02/2018, a empresa ROCAM MÓVEIS
LTDA - ME foi declarada vencedora. De acordo com o subitem 12.11 do edital, a empresa reduziu
R$39.509,58 (Trinta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) no valor global
ofertado, ficando adjudicado o lote no valor global de R$22.890,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e
noventa reais e quarenta e dois centavos) para o fornecimento de 74 unidades de mesa para
escritório, de acordo com o anexo I do edital, sendo o valor unitário de R$309,33 (Trezentos e nove
reais e trinta e três centavos).

 

Lote (03) - CADEIRA FIXA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

Em 26/01/2018 o licitante I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$79.500,00 (Setenta e nove mil e quinhentos reais).

 

Em 29/01/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de
mercado que baliza este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a
Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa ao Município. Nessa mesma data, o licitante I.J.LANZA MÓVEIS
EIRELI - EPP ofertou nova proposta no valor de R$32.187,80 (Trinta e dois mil, cento e oitenta e sete
reais e oitenta centavos).
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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 item 14 do edital o prospecto foi analisado e aprovado pela SMASAC.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 06/02/2018, a empresa I.J.LANZA MÓVEIS
EIRELI – EPP foi declarada vencedora. De acordo com o subitem 12.11 do edital, a empresa reduziu
R$47.312,20 (Quarenta e sete mil, trezentos e doze reais e vinte centavos) no valor global ofertado,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$32.187,80 (Trinta e dois mil, cento e oitenta e sete
reais e oitenta centavos) para o fornecimento de 340 unidades de cadeira fixa, simples, sem braço,
de acordo com o anexo I do edital, sendo o valor unitário de R$94,67 (Noventa e quatro reais e
sessenta e sete centavos).

 

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 2018/004

 

Processo nº 04.000.003/18-51

Objeto: Aquisição de cadeiras e mesas, 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) - CADEIRA GIRATÓRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

- EMPRESA: Rocam Móveis Ltda - ME

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

- VALOR GLOBAL: R$75.267,50 (Setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos).

 

Lote (2) - MESA PARA ESCRITÓRIO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

- EMPRESA: Rocam Móveis Ltda - ME

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



25/10/2018 DOM - Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 4/5

- VALOR GLOBAL: R$22.890,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e dois
centavos).

 

Lote (3) - CADEIRA FIXA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

- EMPRESA: I.J.Lanza Móveis Eireli – EPP

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

- VALOR GLOBAL: R$32.187,80 (Trinta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/004

 

Processo nº 04.000.003/18-51

Objeto: Aquisição de cadeiras e mesas, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa à aquisição de cadeiras e mesas, conforme especificações
constantes no 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:

 

Lote (1) - CADEIRA GIRATÓRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

- EMPRESA: Rocam Móveis Ltda - ME

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

- VALOR GLOBAL: R$75.267,50 (Setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos).

 

Lote (2) - MESA PARA ESCRITÓRIO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

 

- EMPRESA: Rocam Móveis Ltda - ME

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

- VALOR GLOBAL: R$22.890,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e dois
centavos).

 

Lote (3) - CADEIRA FIXA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
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- EMPRESA: I.J.Lanza Móveis Eireli – EPP

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

- VALOR GLOBAL: R$32.187,80 (Trinta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística


