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Terça-feira, 15 de Maio de 2018

Ano XXIV - Edição N.: 5532

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/076
PROCESSO N° 04.000170.18.93
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO E VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DESTE EDITAL.
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:

Calendário ano de: 2018
Maio, 2018
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< Anterior

Proximo >

Lote (1) – BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL
Os licitantes NATALINO FAZOLLO – ME, JENIFER JESSICA AZEVEDO-ME e CLIFF MAIK AZEVEDO ME foram desclassificados por ofertarem
lances pelo valor unitário. Em conformidade com o subitem 12.4.3 do edital os lances a serem ofertados devem corresponder ao valor global e de
acordo com o subitem 11.1.1 do edital, a proposta ofertada inicial deverá conter o valor global. Desta forma o licitante RICARDO DE SOUZA
CAMPOS passou a ser o arrematante do lote com o valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais).
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 RICARDO DE SOUZA CAMPOS. Para fins de adequação do valor
unitário com o valor total, a empresa reduziu o valor global ofertado para R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais). Em atendimento ao
subitem 14.6, o licitante RICARDO DE SOUZA CAMPOS apresentou os prospectos dos produtos ofertados que foram analisadas e aprovadas
pela Subsecretaria de Segurança, Alimentar e Nutricional.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço aferido por lote, observadas as exigências do edital
e seus anexos, a empresa RICARDO DE SOUZA CAMPOS foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote no valor global
estimado de R$ 4.608,00 ( quatro mil, seiscentos e oito reais), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme
especificações constantes no Anexo I do Edital: 3 unidades de bebedouro elétrico, tipo industrial, aparador de água em aço inoxidável, com 03
torneiras frontais, capacidade do reservatório de água com no mínimo 90 litros, com filtro e dreno, tensão 220 V – R$ 1.536,00 ( um mil,
quinhentos e trinta e seis reais).

Assunto:
140/2018
Critério:
Com todas as palavras
Com a expressão
Com qualquer uma
das palavras
Período:
data inicial
data final

Lote (2) – VENTILADOR DE PAREDE, GRADE PROTETORA EM METAL
Os licitantes NATALINO FAZOLLO – ME, JENIFER JESSICA AZEVEDO-ME e CLIFF MAIK AZEVEDO ME foram desclassificados por ofertarem
lances pelo valor unitário. Em conformidade com o subitem 12.4.3 do edital os lances a serem ofertados devem corresponder ao valor global e de
acordo com o subitem 11.1.1 do edital, a proposta ofertada inicial deverá conter o valor global. Desta forma o licitante VIA LUMENS ÁUDIO
VIDEO E INFORMÁTICA LTDA passou a ser o arrematante do lote com o valor de R$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais).
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 VIA LUMENS ÁUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA. Nos termos do
art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02 foi solicitada ao arrematante do lote nova proposta mais vantajosa ao Município de Belo Horizonte.
Atendida a solicitação, o licitante VIA LUMENS ÁUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA ofertou o novo valor global de R$ 5.075,00 (cinco mil,
setenta e cinco reais). Em atendimento ao subitem 14.6, o licitante VIA LUMENS ÁUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA apresentou os
prospectos dos produtos ofertados que foram analisadas e aprovadas pela Subsecretaria de Segurança, Alimentar e Nutricional.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço aferido por lote, observadas as exigências do edital
e seus anexos, a empresa VIA LUMENS ÁUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote no
valor global estimado de R$ 5.075,00 (cinco mil, setenta e cinco reais), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital: 29 unidades de ventilador de parede, grade protetora em metal, oscilante, 50 cm de
diâmetro (variação aceitável de até 10 %), rotação mínima 1.400 rpm, tensão 127 V – R$ 175,00 ( cento e setenta e cinco reais).
Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/076
PROCESSO Nº: 04.000170.18.93
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO E VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DESTE EDITAL.
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 (1) – BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL
Empresa: RICARDO DE SOUZA CAMPOS
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais)
Lote (2) – VENTILADOR DE PAREDE, GRADE PROTETORA EM METAL
Empresa: VIA LUMENS ÁUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 5.075,00 (cinco mil, setenta e cinco reais)
Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/076
PROCESSO Nº: 04.000170.18.93
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO E VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DESTE EDITAL.
Homologo a licitação relativa a aquisição de bebedouro elétrico e ventilador de parede, nas condições estabelecidas no edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas:
Lote (1) – BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO INDUSTRIAL
Empresa: RICARDO DE SOUZA CAMPOS
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais)
Lote (2) – VENTILADOR DE PAREDE, GRADE PROTETORA EM METAL
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Empresa: VIA LUMENS ÁUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 5.075,00 (cinco mil, setenta e cinco reais)
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto
Subsecretaria de Administração e Logística
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