
01/04/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/3

Saturday, March 30, 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5743 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019

 

Processo nº. 04-000.235/19-18

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às unidades
escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira, por um período de 12 (doze) meses.

 

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

No dia 15/03/2019, quando da abertura das propostas, a pregoeira desclassificou as propostas das empresas Mega Feirão Escolar Caxias –
Eireli e Capital Papelaria e Informática Eireli por não atendimento ao subitem 9.7.2 do edital: É vedada a identificação do licitante em qualquer
campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.

 

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

Lote 01 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura.- Cota Principal

No dia 15/03/2019, a empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 4.029.899,90 (quatro milhões vinte e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e
noventa centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17, a empresa reduziu R$ 246.396,65 (duzentos e quarenta e
seis mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 2 (duas) amostras de
cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme ofício da Gerência de
Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação anexado aos autos.

No dia 25/03/2019, a empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 3.783.503,25 (três milhões setecentos e oitenta e três mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

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

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Apontador para lápis – R$ 0,36 (trinta e seis centavos) / unidade

Item 02 – Borracha para lápis – R$ 0,17 (dezessete centavos) / unidade

Item 03 – Caneta esferográfica, tinta azul – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) / unidade

Item 04 – Caneta esferográfica, tinta vermelha – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) / unidade

Item 05 – Cola – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) / unidade

Item 06 – Giz de cera, caixa com 12 cores – R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) / unidade

Item 07 – Lápis de cor, caixa com 12 cores – R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) / unidade

Item 08 – Lápis para escrita – R$ 0,11 (onze centavos) / unidade

Item 09 – Régua – R$ 0,60 (sessenta centavos) / unidade

Item 10 – Tesoura escolar – R$ 0,83 (oitenta e três centavos) / unidade

 

Lote 02 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura. - Cota Reservada referente ao lote
1, exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06
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No dia 15/03/2019, a empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 1.263.789,34 (um milhão duzentos e sessenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e
quatro centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 2.621,59 (dois mil seiscentos e vinte e um
reais e cinqüenta e nove centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 2 (duas) amostras de
cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme ofício da Gerência de
Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação anexado aos autos.

No dia 25/03/2019, a empresa Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 1.261.167,75 (um milhão duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

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

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Apontador para lápis – R$ 0,36 (trinta e seis centavos) / unidade

Item 02 – Borracha para lápis – R$ 0,17 (dezessete centavos) / unidade

Item 03 – Caneta esferográfica, tinta azul – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) / unidade

Item 04 – Caneta esferográfica, tinta vermelha – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) / unidade

Item 05 – Cola – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) / unidade

Item 06 – Giz de cera, caixa com 12 cores – R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) / unidade

Item 07 – Lápis de cor, caixa com 12 cores – R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) / unidade

Item 08 – Lápis para escrita – R$ 0,11 (onze centavos) / unidade

Item 09 – Régua – R$ 0,60 (sessenta centavos) / unidade

Item 10 – Tesoura escolar – R$ 0,83 (oitenta e três 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019

 

Processo nº. 04-000.235/19-18

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às unidades
escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira, por um período de 12 (doze) meses.

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 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura.- Cota Principal

Empresa: Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 3.783.503,25 (três milhões setecentos e oitenta e três mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

 

Lote 02 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura. - Cota Reservada referente ao lote
1, exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06

Empresa: Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.261.167,75 (um milhão duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
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Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019

 

Processo nº. 04-000.235/19-18

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às unidades
escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira, por um período de 12 (doze) meses.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do lote, em
atendimento às unidades escolares da rede municipal de educação e rede parceira, por um período de 12 (doze) meses, 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 os menores preços para os lotes:

 

Lote 01 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura.- Cota Principal

Empresa: Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 3.783.503,25 (três milhões setecentos e oitenta e três mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

 

Lote 02 - Apontador, borracha, caneta esferográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis, régua e tesoura. - Cota Reservada referente ao lote
1, exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06

Empresa: Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda. EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.261.167,75 (um milhão duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


