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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 023/2019

PARCIAL FINAL

Processo N°: 04.000359.19.20

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos industriais de cozinha, por preço unitário de cada item do lote.

O Pregoeiro designado 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 (3) - EXTRATOR DE SUCO - COTA PRINCIPAL

Os licitantes DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA ME e SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA foram desclassificados por não
apresentarem documentação, proposta, declarações e prospectos nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

O licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi desclassificado conforme solicitação no chat de mensagens: “venho por meio deste solicitar a
desclassificação de nossa empresa, pelo fato de termos ofertado lance errado". O licitante CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E
INOX foi desclassificado por apresentar prospecto em desacordo com as especificações do edital. Em análise ao produto pela Secretaria Municipal de
Educação foi identificado que o item ofertado tem "copo em plástico transparente" e no edital pede-se "compartimento de líquido em aço inoxidável. O
licitante BRASIDAS EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não comprovar o fornecimento do quantitativo mínimo exigido de 20%, conforme
estabelecido no subitem 13.1.1.1 do edital. Não atendimento do subitem 12.3.1. Não apresentou a Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, conforme modelo Anexo VI, no caso de beneficiário. O licitante SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME foi
desclassificado por apresentar prospecto em desacordo com as especificações do edital. Em análise ao produto pela Secretaria Municipal de Educação foi
identificado que o item apresentado tem jarra (compartimento de líquido) e peneira em polipropileno. Na especificação do edital pede-se em aço inoxidável.
O licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME foi desclassificado conforme solicitação no chat de mensagens: O extrator que ofertamos é
o mesmo da empresa DIRCEU, que não atendeu a alguns requisitos marca vitalex. Solicitamos nossa desclassificação, pois nosso produto não atende
completamente ao que foi pedido. O licitante DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP foi desclassificado pelo seguinte motivo: Conforme análise da Gerência de
Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação, o Prospecto apresentado pelo licitante DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP foi REPROVADO.
Conforme especificação em edital, o compartimento de líquido deverá ser em aço inox e o apresentado pelo fornecedor é "câmara de líquidos em
polipropileno".

Em 08/07/2019, o licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 119.918,85
(cento e dezenove mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Em
determinação ao subitem 11.17 do edital, o licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI aceitou a reduzir sua proposta para o valor global de R$
112.862,10 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), mesmo valor unitário ofertado para o lote 04 (cota reserva).

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 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Em conformidade com o estabelecido no
subitem 12.3.3 do edital, o prospecto foi analisado e aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação).

O licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar
proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global R$ 112.862,10 (cento e doze mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital:

- Item 01 - 215 unidades de extrator de suco de frutas cítricas, industrial, peneira e compartimento de líquido em aço inoxidável, potência mínima de 1/2 HP,
rotação de no mínimo até 1750 RPM, tensão 110 V – R$ 524,94.

Lote (4) - EXTRATOR DE SUCO - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 03

Os licitantes DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA ME, MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, LUCAS ANTONIO FRANKLIN
REIS E T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI foram desclassificados por não apresentarem documentação, proposta, declarações e
prospectos nos termos dos itens 12 e 13 do edital. O licitante CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX foi desclassificado
conforme a seguinte alegação do licitante no chat de mensagens: Solicitamos a desclassificação deste lote pois o produto não atende as especificações. O
licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME foi desclassificado por não ter atestado de capacidade técnica com fornecimento de 20% da
quantidade conforme exigência do subitem 13.1.1.1 do edital. O licitante PRESTOBAT LTDA foi desclassificado conforme alegação no chat de mensagens:
"infelizmente entramos com a mesma marca do fornecedor que foi desclassificado, marca vitalex modelo ESCV-I". O licitante DIRCEU LONGO & CIA
LTDA.-EPP foi desclassificado pelo seguinte motivo: conforme análise da Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação, o
Prospecto apresentado pelo licitante DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP foi REPROVADO. Conforme especificação em edital, o compartimento de líquido
deverá ser em aço inox e o apresentado pelo fornecedor é "câmara de líquidos em polipropileno".



Em 24/06/2019, o licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 37.795,84 (trinta
e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Para fins de adequação do valor unitário com o valor total, a empresa
apresentou sua proposta final no valor de R$ 37.795,68 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

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 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Em conformidade com o estabelecido no
subitem 12.3.3 do edital, o prospecto foi analisado e aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação).

O licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar
proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global R$ 37.795,68 (trinta e sete mil,
setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme
especificações constantes no Anexo I do Edital:

- Item 01 - 72 unidades de extrator de suco de frutas cítricas, industrial, peneira e compartimento de líquido em aço inoxidável, potência mínima de 1/2 HP,
rotação de no mínimo até 1750 RPM, tensão 110 V – R$ 524,94.

Lote (9) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA PRINCIPAL

O licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi desclassificado por não atender o subitem 13.1.1.2.1 alínea “c” do edital. Não apresentou os Termos de
Abertura e Encerramento devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro
equivalente. O licitante BRASIDAS EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não comprovar o fornecimento do quantitativo mínimo exigido de 20%,
conforme estabelecido no subitem 13.1.2.3. alínea “a” do edital. Não atendimento do subitem 12.3.1. Não apresentou a Declaração de BENEFICIÁRIO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, conforme modelo Anexo VI, no caso de beneficiário e também não apresentou proposta nos termos dos itens 12.1 do
edital. O licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME foi desclassificado conforme a seguinte alegação no chat de mensagens: “verifiquei
algumas desclassificações e infelizmente estamos com o mesmo problema, atestado de capacidade técnica com fornecimento de 20% da quantidade
licitada, não temos. Pedimos gentileza que desclassifique nossa proposta”. O licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi
Inabilitado e desclassificado por não atendimento do subitem 13.1.1. alínea “b” do edital. Não apresentou a Prova de Regularidade com a Fazenda
Estadual. Não comprovou o fornecimento do quantitativo mínimo exigido de 20%, conforme estabelecido no subitem 13.1.1.1. do edital. Desclassificado
conforme subitem 12.3.3.1.do edital. O prospecto apresentado foi reprovado pela Secretaria Municipal de Educação: a altura do produto, apresentada no
prospecto - 114cm - não atende o especificado no edital - 80cm com variação aceitável de +- 10%.

Em 19/06/2019, o licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 40.903,98
(quarenta mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos). Para fins de adequação do valor unitário com o valor total, a empresa apresentou sua
proposta final no valor de R$ 40.901,25 (quarenta mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos).

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 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Em conformidade com o estabelecido no
subitem 12.3.3 do edital, o prospecto foi analisado e aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação).

O licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar
proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global R$ 40.901,25 (quarenta mil,
novecentos e um reais e vinte e cinco centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital:

- item 01 - 375 unidades de cortador de legumes, industrial, com cavalete em estrutura metálica tubular, altura do cavalete 80 cm, cortador com lâmina em
aço, cortes de 10 x 10 mm (variação de até 10%) – R$ 109,07.

Lote (10) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO

LOTE 09

O licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi desclassificado por não atender o subitem 13.1.1.2.1, alínea C do edital. Não apresentou os Termos de
Abertura e Encerramento devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro
equivalente. O licitante BRASIDAS EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não comprovar o fornecimento do quantitativo mínimo exigido de 20%,
conforme estabelecido no subitem 13.1.2.3. alínea, “a” do edital. Não atendimento do subitem 12.3.1. Não apresentou a Declaração de BENEFICIÁRIO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, conforme modelo Anexo VI, no caso de beneficiário. O licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME
foi desclassificado conforme a seguinte alegação do licitante no chat de mensagens: “infelizmente não tenho atestado de capacidade com fornecimento de
20% do total do item solicitado. Peço que desclassifique nossa proposta”.

Em 02/07/2019, o licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 14.125,98
(quatorze mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). Em determinação ao subitem 11.17 do edital, o licitante SENTINELA DO VALE
COMERCIAL EIRELI aceitou a reduzir sua proposta para o valor global de R$ 13.633,75 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco
centavos), mesmo valor unitário ofertado para o lote 09 (cota principal).

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 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Em conformidade com o estabelecido no
subitem 12.3.3 do edital, o prospecto foi analisado e aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação).



O licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar
proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global R$ 13.633,75 (treze mil,
seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme
especificações constantes no Anexo I do Edital:

- item 01 - 125 unidades de cortador de legumes, industrial, com cavalete em estrutura metálica tubular, altura do cavalete 80 cm, cortador com lâmina em
aço, cortes de 10 x 10 mm (variação de até 10%) – R$ 109,07.

Lote (16) - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 10 E 25 LITROS –

COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 15

O licitante SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI foi desclassificado por não apresentar proposta e prospecto nos termos do item 12 do edital. O
licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi desclassificado por não atender o subitem 13.1.1.2.1 alínea “c” do edital. Não apresentou os Termos de
Abertura e Encerramento devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro
equivalente. O prospecto apresentado pelo licitante foi reprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme
segue: item 02 - Reprovado. A potência mencionada no prospecto é inferior à mínima estabelecida na descrição do produto. O licitante CEGI COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX foi desclassificado conforme a seguinte alegação do licitante no chat de mensagens: “solicitamos
desclassificação visto que o produto por nós ofertado já foi analisado negativamente”. O licitante DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA foi desclassificado e
inabilitado por não comprovar o fornecimento do quantitativo mínimo exigido de 20%, conforme estabelecido no subitem 13.1.2.3 alínea “a” do edital e
também não apresentou a proposta nos termos do item 12 do edital. O licitante BRASIDAS EIRELI foi desclassificado por não atender as especificações do
edital conforme análise do prospecto apresentado pelo licitante: no item 02 “ o liquidificador apresentado tem capacidade de 30 litros, diferente do
especificado no edital - 25 litros. O prospecto foi reprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços “ GSUPS - Secretaria Municipal de Educação - SMED.

O licitante BALI COMERCIAL LTDA – ME foi desclassificado por não atender as especificações do edital conforme análise do prospecto apresentado pelo
licitante: no item 02, o liquidificador apresentado tem capacidade de 30 litros, diferente do especificado no edital - 25 litros. O prospecto foi reprovado pela
Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação - SMED. Não atendimento ao subitem 13.7 do edital: a validação do Balanço
Patrimonial, Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social com os Termos de abertura e encerramento (SPED apresentado pelo licitante
estão com as datas posterior da abertura das propostas. O licitante CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP foi desclassificado conforme
alegação do licitante no chat de mensagens: " Informamos que o item 02 que cotamos da marca VITALEX e não atende, pois solicita no mínimo 1,5 CV e o
fabricante nos cotou de 1cvv, desta maneira solicitamos Desclassificação ao lote”.

Os licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, MAFESA COMÉRCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CLASSIC COMÉRCIO
LTDA, T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME, PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS
EIRELI, SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME, ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI – EPP, VIA LUMENS AUDIO VIDEO E
INFORMÁTICA LTDA – EPP, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA – ME, PRESTOBAT LTDA e DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP foram
desclassificados por apresentarem preços excessivos. Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Em atendimento ao subitem 11.16 do edital, o lote 16 (cota reserva) foi oferecido para o licitante IMG BRASIL - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA
GASTRONOMOMIA vencedor do lote 15 (cota principal), nos mesmos valores unitários da cota principal. Conforme negociação no chat de mensagens o
licitante apresentou sua proposta escrita no global no valor de R$ 37.150,00 (trinta e sete mil, cento e cinquenta reais)

O licitante BIMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições
editalícias e por apresentar proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global de
R$ 37.150,00 (trinta e sete mil, cento e cinquenta reais), sendo os seguintes quantitativos e valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme
especificações constantes no Anexo I do Edital:

- Item 01 – 37 unidades de liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade 10 litros, copo com alça, potência mínima 0,5 CV, velocidade única, 110
(127) V– R$ 600,00; - Item 02 - 13 unidades de liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade de 25 litros, copo basculante com alças anatômicas,
pés em forma de cavalete, em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a base de pó, com sapatas antiderrapantes, potência mínima de 1,5
CV, tensão 110 (127) V– R$ 1.150,00.

Lote (17) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

O licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP foi desclassificado conforme análise da Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de
Educação: Lote 17 e 18 - O Prospecto apresentado pelo licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP foi REPROVADO. De acordo com pesquisa no
site do fabricante, o modelo KMC tem capacidade de 750 litros, diferente do especificado no edital. O licitante FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE
REFRIGERACAO EIRELI foi desclassificado conforme a seguinte análise pela Gerência de Suprimentos e Serviços - GSUPS -Secretaria Municipal de
Educação - SMED: Prospecto apresenta produto RF-064-ESPECIAL - CAPACIDADE 1.000 litros - marca FRILUX. No entanto, no catálogo FRILUX, não
existe o modelo informado no prospecto. Na página marcada no catálogo (pag. 30) mostra o modelo RF-064-E com capacidade de 675 litros. Não
atendimento ao subitem 13.7 do edital: as validações da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, do Certificado de Regularidade do FGTS e do Balanço
Patrimonial, Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social com os Termos de abertura e encerramento (SPED apresentado pelo licitante
estão com as datas posterior da abertura das propostas.

Em 25/06/2019 o licitante REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor de R$ 1.404.999,00 (um milhão,
quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais). Para fins de adequação do valor unitário com o valor total, a empresa apresentou sua
proposta final no valor de R$ 1.404.996,20 (um milhão, quatrocentos e quatro reais, novecentos e noventa e seis reis e vinte centavos).

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 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA. Em conformidade com o estabelecido no
subitem 12.3.3 do edital, o prospecto foi analisado e aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação). Diante disto
o licitante REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA foi declarado vencedor do lote por atender todas as exigências do edital.



Em 17/07/2019 o licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP manifestou a intenção de interpor recurso, conforme a seguinte alegação no site
www.licitacoes-e.com.br : “não concordamos com nossa desclassificação uma vez que atendemos as exigências do Edital.

O licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP apresentou recurso administrativo tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que declarou
vencedora a empresa REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA. Diante disto, o pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das
contrarrazões. Não houve apresentação das contrarrazões. Após a análise do recurso apresentado, utilizando-se do princípio da autotutela, o Pregoeiro
revê sua decisão e julga procedente a razão recursal e reformo a decisão que desclassificou o licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP para
considera-la classificada com base no parecer anexado aos autos.

O licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar proposta
com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global R$ 1.389.998,40 (um milhão, trezentos e
oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

- item 01 - 410 unidades de refrigerador industrial, vertical, 04 portas, com revestimento externo em aço inoxidável, revestimento interno em aço
galvanizado, pés com regulagem de nível, capacidade mínima de 1000 litros, tensão 220 V – R$ 3.390,24

Lote (18) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE

AO LOTE 17

O licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP foi desclassificado conforme análise da Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de
Educação: Lote 17 e 18 - O Prospecto apresentado pelo licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP foi REPROVADO. De acordo com pesquisa no
site do fabricante, o modelo KMC tem capacidade de 750 litros, diferente do especificado no edital. O licitante PRESTOBAT LTDA foi desclassificado
conforme a seguinte análise pela Gerência de Suprimentos e Serviços - GSUPS -Secretaria Municipal de Educação - SMED: Prospecto apresenta produto
RF-064-ESPECIAL - CAPACIDADE 1000 litros - marca FRILUX. No entanto, no catálogo FRILUX, não existe o modelo informado no prospecto. Na página
marcada no catálogo (pag. 30) mostra o modelo RF-064-E com capacidade de 675 litros.

Em 25/06/2019 o licitante SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME passou a ser arrematante do lote com o valor de R$ 577.699,99 (quinhentos e
setenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Em determinação ao subitem 11.18 do edital, o licitante SINAI
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME aceitou a reduzir sua proposta para o valor global de R$ 516.421,50 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e
vinte e um reais e cinquenta centavos).

Em 17/07/2019 o licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP manifestou a intenção de interpor recurso para o lote 17 conforme a seguinte alegação
no site www.licitacoes-e.com.br : “não concordamos com nossa desclassificação uma vez que atendemos as exigências do Edital”. O licitante FABIO G. DA
SILVA COMERCIAL - EPP apresentou recurso administrativo tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que desclassificou a referida empresa.

Após a análise do recurso apresentado, utilizando-se também do princípio da autotutela, o Pregoeiro revê sua decisão e julga procedente a razão recursal e
reformo a decisão que desclassificou o licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP para considera-la classificada com base no parecer anexado aos
autos.

O licitante FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP foi declarado vencedor do lote por atender a todas as condições editalícias e por apresentar proposta
com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote da licitação com o valor global de R$ 464.462,88 (quatrocentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o
lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:

- item 01 - 137 unidades de refrigerador industrial, vertical, 04 portas, com revestimento externo em aço inoxidável, revestimento interno em aço
galvanizado, pés com regulagem de nível, capacidade mínima de 1000 litros, tensão 220 V – R$ 3.390,24

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.

Carlos Alberto de Menezes

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 023/2019

Processo N°: 04.000359.19.20

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos industriais de cozinha, por preço unitário de cada item do lote.



O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na proposta
comercial apresentada, o objeto desta licitação às seguintes empresas:

Lote (3) - EXTRATOR DE SUCO - COTA PRINCIPAL

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 112.862,10 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Lote (4) - EXTRATOR DE SUCO - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 03

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 37.795,68 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Lote (9) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA PRINCIPAL

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 40.901,25 (quarenta mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Lote (10) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO

LOTE 09

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 13.633,75 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

Lote (16) - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 10 E 25 LITROS –

COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 15

Empresa: IMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMOMIA.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 37.150,00 (trinta e sete mil, cento e cinquenta reais).

Lote (17) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

Empresa: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 1.389.998,40 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Lote (18) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE

AO LOTE 17

Empresa: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 464.462,88 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Carlos Alberto de Menezes



Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 023/2019

Processo N°: 04.000359.19.20

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos industriais de cozinha, por preço unitário de cada item do lote.

Homologo a licitação relativo a Registro de Preços para aquisição de equipamentos industriais de cozinha, nas condições estabelecidas no edital,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas:

Lote (3) - EXTRATOR DE SUCO - COTA PRINCIPAL

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 112.862,10 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Lote (4) - EXTRATOR DE SUCO - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 03

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 37.795,68 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Lote (9) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA PRINCIPAL

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 40.901,25 (quarenta mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Lote (10) - CORTADOR DE LEGUMES - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO

LOTE 09

Empresa: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 13.633,75 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

Lote (16) - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 10 E 25 LITROS –

COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO LOTE 15

Empresa: IMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMOMIA.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 37.150,00 (trinta e sete mil, cento e cinquenta reais).

Lote (17) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA PRINCIPAL

Empresa: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 1.389.998,40 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).



Lote (18) - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE

AO LOTE 17

Empresa: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP.

Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Valor Global: R$ 464.462,88 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


