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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/003

PROCESSO Nº: 04-000001/18-26

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO.

Lote (1) - ARQUIVO DE AÇO, ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, conforme exigências do edital.

Em 29/01/18, o licitante AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 61.999,99. Em razão de este valor se encontrar superior ao limite estabelecido para a contratação, nos
termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em atendimento à solicitação, o licitante AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o novo valor global de R$
48.144,00.

Em 01/02/18, o licitante AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao subitem 25.2 do
edital em relação aos Atestados de Capacidade Técnica. Apresentou os Atestados em cópia simples e um deles sem
assinatura legível do emitente do Atestado e desclassificado, conforme solicitação enviada por e-mail (documento nos
autos), sob a alegação de não ter como honrar com o valor proposto, pois o produto ofertado pela empresa tem chapa 26
= 0,45 mm e o edital solicita uma chapa 22 que tem espessura maior.

Nesta mesma data, o licitante I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI, segundo classificado com o valor global ofertado de R$
62.000,00, passou a arrematante do lote. Em razão de este valor se encontrar superior ao limite estabelecido para a
contratação, nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Acatada a solicitação, o licitante I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI ofertou o novo valor global de R$ 48.120,20.

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 I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI foi declarada vencedora do
lote 01, com o valor global ofertado de R$ 48.120,20 (quarenta e oito mil, cento e vinte reais e vinte centavos), para o
fornecimento de 68 arquivos de aço para pasta suspensa, nas especificações e condições do edital.

Lote (2) - ARMÁRIO EM AÇO, conforme exigências do edital.

Em 29/01/18, o licitante AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 30.900,00. Em razão de este valor se encontrar superior ao limite estabelecido para a contratação, nos
termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em atendimento à solicitação, o licitante AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o novo valor global de R$
25.838,33.

Em 01/02/18, o licitante AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao subitem 25.2 do
edital em relação aos Atestados de Capacidade Técnica. Apresentou os Atestados em cópia simples e um deles sem
assinatura legível do emitente do Atestado. Desclassificado, conforme solicitação enviada por e-mail (documento nos
autos), sob a alegação de não ter como honrar com o valor proposto, pois o produto ofertado pela empresa tem chapa 26
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= 0,45 mm e o edital solicita uma chapa 22 que tem espessura maior.

Nesta mesma data, o licitante E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME, segundo classificado com o valor global
ofertado de R$ 77.603,43, passou a arrematante do lote. Em razão de este valor se encontrar superior ao limite
estabelecido para a contratação, nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Acatada a solicitação, o licitante E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME ofertou o novo valor global de R$ 25.838,21.

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 E.TRIPODE COMERCIO DE
MOVEIS- ME.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME foi
declarada vencedora do lote 02, com o valor global ofertado de R$ 25.838,21 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e oito
reais e vinte e um centavos) para o fornecimento de 37 armários em aço nas especificações e condições do edital.

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

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/003

PROCESSO Nº: 04-000001/18-26

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências
do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote (1) - ARQUIVO DE AÇO, ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, conforme exigências do edital.

EMPRESA: I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI

OBJETO: aquisição de 68 arquivos de aço para pasta suspensa, nas especificações e condições do edital.

VALOR UNITÁRIO: R$ 707,65 (setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR GLOBAL: R$ 48.120,20 (quarenta e oito mil, cento e vinte reais e vinte centavos).

Lote (2) - ARMÁRIO EM AÇO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

OBJETO: aquisição 37 armários em aço nas especificações e condições do edital.

VALOR UNITÁRIO: R$ 698,33 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

VALOR GLOBAL: R$ 25.838,21 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/003

PROCESSO Nº: 04-000001/18-26

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram o menor preço, pelo
valor global do lote:

Lote (1) - ARQUIVO DE AÇO, ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, conforme exigências do edital.

EMPRESA: I.J.LANZA MÓVEIS EIRELI

OBJETO: aquisição de 68 arquivos de aço para pasta suspensa, nas especificações e condições do edital.

VALOR UNITÁRIO: R$ 707,65 (setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR GLOBAL: R$ 48.120,20 (quarenta e oito mil, cento e vinte reais e vinte centavos).

Lote (2) - ARMÁRIO EM AÇO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

OBJETO: aquisição 37 armários em aço nas especificações e condições do edital.

VALOR UNITÁRIO: R$ 698,33 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

VALOR GLOBAL: R$ 25.838,21 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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