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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/196

PROCESSO Nº: 04.000791.18.30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

LOTE 1 – Luminária em chapa de aço, tomada em termoplástico, curva para eletroduto,
eletroduto  em PVC,  condulete  em alumínio,  canaleta  em PVC rígido,  luminária  tipo
tartaruga, chuveiro elétrico, interruptor de embutir, conforme exigências do edital.

Em 01/08/18, o licitante MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME foi
o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 3.312,18.

Nos termos do subitem 12.2.4.1 (adequação dos valores global e unitários), o licitante
arrematante  do  lote  apresentou  sua  proposta  no  valor  global  de  R$  3.270,80.
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  MEGA  COMERCIO  DE  MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI 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 MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  ME foi
declarada vencedora do lote.

Conforme  determinado  no  subitem  16.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  MEGA
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME no valor global ofertado de R$
3.270,80 (três mil, duzentos e setenta reais e oitenta centavos).

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

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/196

PROCESSO Nº: 04.000791.18.30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor
global do lote, o objeto desta licitação à:

LOTE 1 – Luminária em chapa de aço, tomada em termoplástico, curva para eletroduto,
eletroduto  em PVC,  condulete  em alumínio,  canaleta  em PVC rígido,  luminária  tipo
tartaruga, chuveiro elétrico, interruptor de embutir, conforme exigências do edital.

EMPRESA: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME

OBJETO:  50  luminárias  em  chapa  de  aço,  pintada,  cor  branca,  para  2  lâmpadas
fluorescentes tubulares, 2 x 40 w, dimensões aproximadas: 1295 x 150 x 120 mm; 144
tomadas em termoplástico, de embutir, 2p + t, 10 a x 250 v, com placa, conforme NBR
14136; 02 curvas para eletroduto, em PVC, rosca, 90 graus, antichama, bitola de 3/4
polegada; 16 eletrodutos em PVC, liso, cor preta, bitola de 3/4 polegada; 02 conduletes
em alumínio, tipo lb, com tampa, bitola de 3/4 polegada; 05 canaletas em PVC rígido,
com tampa,  sem divisória,  50  x  20  mm aproximadamente,  2,20  m de  comprimento
aproximadamente (variação aceitável de até 10%); 34 luminárias tipo tartaruga, base em
metal,  difusor  em  policarbonato  transparente,  para  lâmpada  incandescente  de  no
mínimo até 40 w, base e-27; 01 chuveiro elétrico, em plástico rígido, 1/2 polegada, 220
v, 2 temperaturas, potência máxima de no mínimo 5500 w; 13 interruptores de embutir, 1
seção, com placa + tomada em termoplástico, de embutir, 2p + t, 10 a x 250 v, placa 2 x
4 polegadas, conforme NBR 14136 (novo padrão brasileiro); 05 interruptores de embutir,
paralelo (three way), 1 seção, com placa, 10 a x 250 V e 05 interruptores de embutir,
paralelo (three way), 2 seções, com placa, 10 a x 250 v e 03 tomadas em termoplástico,
de  embutir,  2p  +  t,  20  a  x  250  v,  com placa,  conforme  NBR 14136  (novo  padrão
brasileiro).

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.270,80 (três mil, duzentos e setenta reais e oitenta
centavos).

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/196
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PROCESSO Nº: 04.000791.18.30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

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 à MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME, empresa que
ofertou o menor preço, aferido pelo valor global do lote.

OBJETO:  50  luminárias  em  chapa  de  aço,  pintada,  cor  branca,  para  2  lâmpadas
fluorescentes tubulares, 2 x 40 w, dimensões aproximadas: 1295 x 150 x 120 mm; 144
tomadas em termoplástico, de embutir, 2p + t, 10 a x 250 v, com placa, conforme NBR
14136; 02 curvas para eletroduto, em PVC, rosca, 90 graus, antichama, bitola de 3/4
polegada; 16 eletrodutos em PVC, liso, cor preta, bitola de 3/4 polegada; 02 conduletes
em alumínio, tipo lb, com tampa, bitola de 3/4 polegada; 05 canaletas em PVC rígido,
com tampa,  sem divisória,  50  x  20  mm aproximadamente,  2,20  m de  comprimento
aproximadamente (variação aceitável de até 10%); 34 luminárias tipo tartaruga, base em
metal,  difusor  em  policarbonato  transparente,  para  lâmpada  incandescente  de  no
mínimo até 40 w, base e-27; 01 chuveiro elétrico, em plástico rígido, 1/2 polegada, 220
v, 2 temperaturas, potência máxima de no mínimo 5500 w; 13 interruptores de embutir, 1
seção, com placa + tomada em termoplástico, de embutir, 2p + t, 10 a x 250 v, placa 2 x
4 polegadas, conforme NBR 14136 (novo padrão brasileiro); 05 interruptores de embutir,
paralelo (three way), 1 seção, com placa, 10 a x 250 V e 05 interruptores de embutir,
paralelo (three way), 2 seções, com placa, 10 a x 250 v e 03 tomadas em termoplástico,
de  embutir,  2p  +  t,  20  a  x  250  v,  com placa,  conforme  NBR 14136  (novo  padrão
brasileiro).

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.270,80 (três mil, duzentos e setenta reais e oitenta
centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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