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Wednesday, January 16, 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5693 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/222

 

Processo nº 04.001.204/18-49

Objeto: Aquisição de utensílios para restaurantes e refeitórios populares, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.

A Pregoeira designada 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 (1) - CANECO EM ALUMÍNIO, FUNIL EM ALUMÍNIO, TABULEIRO EM ALUMÍNIO, CONCHA EM ALUMÍNIO - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$5.385,90 (Cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras foram analisadas e dois itens foram reprovados pela SUSAN/ SMASAC
(Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Em 03/12/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA - EPP foi desclassificado de acordo com relatório de análise
de amostras emitido pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania): o item 03 (funil) não está de acordo com o edital em relação ao diâmetro. A amostra possui 11 cm
e o edital exige 13 cm no mínimo. Já no item 05 (concha em alumínio) a amostra também não está de acordo com as especificações do edital
quanto ás dimensões: 13,5 cm e cabo com 55 cm de comprimento.

Nessa mesma data, o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA 2º classificado com o valor global ofertado de R$5.439,51 (Cinco mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) passou à arrematante do lote.

Em 07/12/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi desclassificado por deixar de atender ao item 12 do edital. Após convocação
da Pregoeira não apresentou proposta e amostras nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES
EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$15.000,00 (Quinze mil reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI não
ofertou nova proposta.

Em 11/12/2018 o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

 

Lote (2) - GARRAFA TÉRMICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$2.632,65 (Dois mil,
seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 29/11/2018, a empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$2.632,64 (Dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo os
seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 - Garrafa térmica, capacidade para 01 litro, conforme anexo I do edital. SICAM: 00276. Quantidade: 22 unidades. Preço unitário:
R$25,20 (Vinte e cinco reais e vinte centavos);
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Item 02 - Garrafa térmica, capacidade para 05 litros, conforme anexo I do edital. SICAM: 08864. Quantidade: 06 unidades. Preço unitário:
R$33,04 (Trinta e três reais e quatro centavos);

Item 03 - Garrafa térmica, capacidade para 12 litros, conforme anexo I do edital. SICAM: 43022. Quantidade: 20 unidades. Preço unitário:
R$94,00 (Noventa e quatro reais).

 

Lote (3) - COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATO, PEGADOR PARA
SALADA, ESCUMADEIRA, PENEIRA – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).

Em 08/10/2018 o licitante, primeiro arrematante do lote foi desclassificado a pedido sob a alegação de que “houve erro de digitação do lance".
Nessa mesma data, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI 2º classificado com o valor global ofertado de R$65.000,00 (Sessenta e
cinco mil reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 2º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ofertou
nova proposta no valor de R$55.323,90 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e noventa centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e reprovadas
pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania).

Em 26/11/2018 o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI foi desclassificado de acordo com relatório de análise de amostras emitido
pela SMASAN/ Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional: o item 02 (colher em aço inoxidável para sopa) não está
de acordo com as especificações do edital quanto ao tamanho. A amostra apresentada tem 20, 5 cm de comprimento. Já o item 08
(escumadeira em tela de arame) também não está de acordo com as especificações do edital quanto ao tamanho do cabo de arame. A
amostra apresentada tem 45 cm de comprimento.

Nessa mesma data, o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA 3º classificado com o valor global ofertado de R$96.399,75 (Noventa e seis
mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 26/11/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo estipulado para negociação, o licitante FABIANA
RODRIGUES PEREIRA ofertou nova proposta no valor de R$75.000,041 (Setenta e cinco mil reais e quarenta e um centavos).

Em 29/11/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço estimado
para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Também em 29/11/2018, o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,
4º classificado com o valor global ofertado de R$96.898,40 (Noventa e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) passou
à arrematante do lote.

Também em 29/11/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo estipulado para negociação, o licitante MICRO SERVICE
ELETRONICOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Em 03/12/2018 o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

 

Lote (4) - FACAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$55.898,14 (Cinquenta
e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e dois dos
itens foram reprovados pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Em 29/11/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi desclassificado de acordo com relatório de análise de amostras emitido pela
SMASAN/ Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional: o item 02 (faca em aço inoxidável para cozinha) não está de
acordo com as especificações do edital quanto ao tamanho. A amostra apresentada tem 30 cm de comprimento. O item 04 (faca em aço
inoxidável para carnes) não está de acordo com as especificações do edital quanto a forma (arredondada). A amostra apresentada é
pontiaguda.

Nessa mesma data, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI 2º classificado com o valor global ofertado de R$55.900,00 (Cinquenta e
cinco mil e novecentos reais) passou à arrematante do lote.

Em 05/12/2018 o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI foi desclassificado por deixar de atender ao item 12 do edital. Após
convocação da Pregoeira não apresentou proposta e amostras nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante MICRO SERVICE
ELETRONICOS EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$147.999,00 (Cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e
nove reais) passou à arrematante do lote.
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Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
não ofertou nova proposta.

Em 06/12/2018 o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Também em 06/12/2018, o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS
OLIVEIRA E SILVA LTDA EPP, 4º classificado com o valor global ofertado de R$148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais) passou à
arrematante do lote.

Ainda em 06/12/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Sendo assim, o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA
LTDA – EPP ofertou nova proposta no valor de R$63.835,00 (Sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Como o licitante 4º arrematante do lote já estava habilitado nos lotes 01, 06, 09 e 10; o mesmo foi convocado para apresentar proposta e
amostras. 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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/12/2018, a empresa UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP
foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$63.835,00 (Sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais),
sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Faca para refeição, conforme anexo I do edital. SICAM: 09923. Quantidade: 12.500 unidades. Preço unitário: R$4,23 (Quatro reais
e vinte e três centavos);

Item 02 – Faca para cozinha, conforme anexo I do edital. SICAM: 10857. Quantidade: 45 unidades. Preço unitário: R$31,45 (Trinta e um reais
e quarenta e cinco centavos);

Item 03 – Faca para saladas, conforme anexo I do edital. SICAM: 34489. Quantidade: 125 unidades. Preço unitário: R$25,45 (Vinte e cinco
reais e quarenta e cinco centavos);

Item 04 – Faca para carnes, conforme anexo I do edital. SICAM: 56426. Quantidade: 130 unidades. Preço unitário: R$47,45 (Quarenta e sete
reais e quarenta e cinco centavos);

Item 05 – Facão em aço temperado, conforme anexo I do edital. SICAM: 11441. Quantidade: 05 unidades. Preço unitário: R$39,00 (Trinta e
nove reais).

 

Lote (5) - LIXEIRA, PÁ PARA COZINHA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante RODRIGO CÉSAR DA SILVA MOLINA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$8.000,00
(Oito mil reais).

Em 15/10/2018 o licitante RODRIGO CÉSAR DA SILVA MOLINA - ME foi desclassificado por deixar de atender aos itens 12 e 13 do edital:
após convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante
GERBRA COMERCIO EIRELI - ME 2º classificado com o valor global ofertado de R$8.146,00 (Oito mil, cento e quarenta e seis reais) passou
à arrematante do lote.

Em 24/10/2018 o licitante GERBRA COMÉRCIO EIRELI - ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens 12 e 13 do
edital: após convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e prazo do edital. Apresentou documentação e
proposta da empresa, Jerbra Comercial Ltda – EPP, CNPJ: 17.544.123/0001-96. Entretanto, a empresa Jerbra Comercial Ltda EPP não
participou do PE 222/18. Nessa mesma data, o licitante ALEXANDRE H. M. CHAMONE COMÉRCIO - EPP, 3º classificado com o valor global
ofertado de R$8.650,00 (Oito mil, seiscentos e cinquenta reais) passou à arrematante do lote.

Em 23/11/2018 o licitante ALEXANDRE H. M. CHAMONE COMÉRCIO – EPP foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 12.5.1 do
edital: após convocação da Pregoeira não apresentou a amostra dentro do prazo do edital e de acordo com relatório de análise de amostras
emitido pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania): o item 02 (pá para cozinha) não foi apresentado contendo as especificações do edital, quanto a forma e o
tamanho do cabo (não é em forma de “T”; 89 cm de comprimento); dimensões da pá (25,2 cm de comprimento x 29,5 cm de largura);
espessura (1 mm); e comprimento total de 109,5 cm.

Nessa mesma data, o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, 4º classificado com o valor global ofertado de R$11.999,99 (Onze
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Em 04/12/2018 o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 13.9 do edital (Após
convocação da Pregoeira apresentou documentação fora do prazo do edital). Desclassificado por deixar de atender ao subitem 13.9 do edital
(Após convocação da Pregoeira apresentou proposta fora do prazo do edital) e por ofertar material que não atende ás especificações do
edital: o item 02 (pá de lixo) possui 37 cm de comprimento, de acordo com informações do prospecto; ao passo que o edital exige 85 cm, com
variação de 10% que estaria entre 76,5 e 93,5 cm.

Ainda em 04/12/2018, o licitante UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA EPP, 5º classificado com o valor global ofertado de
R$12.000,00 (Doze mil reais) passou à arrematante do lote.

Como o licitante 5º arrematante do lote já estava habilitado nos lotes 01, 06, 09 e 10; o mesmo foi convocado para apresentar proposta e
amostras. 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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).
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Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/12/2018, a empresa UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto de acordo com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$11.998,50 (Onze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Lixeira em plástico, conforme anexo I do edital. SICAM: 69719. Quantidade: 26 unidades. Preço unitário: R$282,00 (Duzentos e
oitenta e dois reais);

Item 02 – Pá para cozinha, conforme anexo I do edital. SICAM: 34491. Quantidade: 17 unidades. Preço unitário: R$274,50 (Duzentos e
setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

 

Lote (6) - CAIXA DE PLASTICO, BALDE, BOMBONA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$22.298,00 (Vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais).

Ainda em 05/10/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em 08/10/2018 o licitante, UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA - EPP ofertou nova proposta no valor de R$21.900,00
(Vinte e um mil e novecentos reais).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/12/2018, a empresa UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$20.045,50 (Vinte mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Caixa de plástico 56 x 36 x 20 cm, conforme anexo I do edital. SICAM: 38806. Quantidade: 77 unidades. Preço unitário: R$55,00
(Cinquenta e cinco reais);

Item 02 – Caixa de plástico 52 x 32 x 27 cm, conforme anexo I do edital. SICAM: 38807. Quantidade: 70 unidades. Preço unitário: R$ 56,00
(Cinquenta e seis reais);

Item 03 – Caixa de plástico 77 x 57 x 30 cm , conforme anexo I do edital. SICAM: 50022. Quantidade: 38 unidades. Preço unitário: R$73,00
(Setenta e três reais);

Item 04 – Caixa de plástico 40 x 27 x 36 cm, conforme anexo I do edital. SICAM: 30381. Quantidade: 23 unidades. Preço unitário: R$50,00
(Cinquenta reais);

Item 05 – Caixa de plástico 38 x 56 x 20 cm, conforme anexo I do edital. SICAM: 76274. Quantidade: 15 unidades. Preço unitário: R$50,00
(Cinquenta reais);

Item 06 – Balde de 6 litros, conforme anexo I do edital. SICAM: 57373. Quantidade: 42 unidades. Preço unitário: R$15,00 (Quinze reais);

Item 07 – Balde de 20 litros, conforme anexo I do edital. SICAM: 37883. Quantidade: 35 unidades. Preço unitário: R$49,90 (Quarenta e nove
reais e noventa centavos);

Item 08 – Bombona de 50 litros, conforme anexo I do edital. SICAM: 75826. Quantidade: 44 unidades. Preço unitário: R$110,00 (Cento e dez
reais).

 

Lote (7) - GAVETA PARA LAVADORA DE LOUÇAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$16.399,50 (Dezesseis
mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Ainda em 05/10/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em 09/10/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA não ofertou nova proposta, sendo desclassificado por ter ofertado proposta com
valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante REIS
COMÉRCIO ATAC. E VAREJ. DE DIV. ARTIGOS E SUPRIM. LTDA 2º classificado com o valor global ofertado de R$16.400,00 (Dezesseis
mil e quatrocentos reais) passou à arrematante do lote.

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/11/2018, a empresa REIS COMÉRCIO ATAC. E VAREJ. DE DIV. ARTIGOS E
SUPRIM. LTDA foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$12.115,00 (Doze mil, cento e quinze reais), sendo os
seguintes valores unitários dos itens:
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Item 01 - Gaveta para lavadora de louças, em polipropileno, resistente a altas temperaturas, para pratos e bandejas, 50 cm de largura
(variação aceitável +/- 10%). SICAM: 75296. Quantidade: 31 unidades. Preço unitário: R$325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais);

Item 02 - Gaveta para lavadora de louças, em polipropileno, resistente a altas temperaturas, para talheres, com 16 copos em plástico,
dimensões 50 x 50 x 13 cm (variação aceitável +/- 10%). SICAM: 76273. Quantidade: 04 unidades. Preço unitário: R$510,00 (Quinhentos e
dez reais).

 

Lote (8) - RECIPIENTE PARA ALIMENTOS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante J. C. VACCARIN & VACCARIN LTDA – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$45.000,00
(Quarenta e cinco mil reais).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas
pela SMASAN (Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/11/2018, a empresa J. C. VACCARIN & VACCARIN LTDA – EPP foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$44.999,77 (Quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), sendo os seguintes valores unitários dos
itens:

* Item 01 – Recipiente para alimentos, em aço inoxidável AISI 304, com tampa, alças e abas laterais, dimensões: 530 x 325 x 150 mm, tipo
gastronorm 1/1. SICAM: 43309. Quantidade: 15 unidades. Preço unitário: R$180,00 (Cento e oitenta reais);

* Item 02 - Recipiente para alimentos, em aço inoxidável AISI 304, com tampa, alças e abas laterais, dimensões: 530 x 325 x 200 mm, tipo
gastronorm 1/1. SICAM: 43310. Quantidade: 180 unidades. Preço unitário: R$206,00 (Duzentos e seis reais);

* Item 03 - Recipiente para alimentos, em aço inoxidável AISI 304, com tampa, sem alças, com abas laterais, dimensões: 530 x 325 x 100
mm, tipo gastronorm 1/1. SICAM: 54406. Quantidade: 43 unidades. Preço unitário: R$121,39 (Cento e vinte e um reais e trinta e nove
centavos).

 

Lote (9) - CAIXA DE ISOPOR - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 05/10/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$2.000,00 (Dois mil reais).

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante primeiro arrematante do lote ofertou nova
proposta no valor de R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras do material foram analisadas e aprovadas pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/12/2018, a empresa UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Caixa de isopor, 1000 x 600 x 500 mm, conforme anexo I do edital. SICAM: 48409. Quantidade: 06 unidades. Preço unitário:
R$150,00 (Cento e cinquenta reais);

Item 02 – Caixa de isopor, 740 x 500 x 380 mm, conforme anexo I do edital. SICAM: 04912. Quantidade: 06 unidades. Preço unitário:
R$90,00 (Noventa reais).

 

Lote (10) - TABUA PARA CARNE, PEDRA DE AMOLAR, AFIADOR PARA FACA, COADOR PARA CAFÉ, BANDEJA PARA
ACONDICIONAMENTO DE OVOS.

Em 05/10/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$8.100,00 (Oito mil e cem reais).

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 supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital as amostras foram analisadas e um dos itens foi reprovado pela SUSAN/ SMASAC
(Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania).

Em 30/11/2018 o licitante UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA – EPP foi desclassificado de acordo com relatório de análise
de amostras emitido pela SUSAN/ SMASAC (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania): o item 06 (bandeja para acondicionamento de ovos) não está de acordo com o edital em relação à
baixa densidade do material, o que caracteriza fragilidade do produto.
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Nessa mesma data, o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA 2º classificado com o valor global ofertado de R$8.300,11 (Oito mil,
trezentos reais e onze centavos) passou à arrematante do lote.

Em 06/12/2018 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi desclassificado por deixar de atender ao item 12 do edital. Após convocação
da Pregoeira não apresentou proposta e amostras nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante CASA BRASIL UTILIDADES
EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$9.803,00 (Nove mil, oitocentos e três reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 06/12/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante não ofertou nova proposta.

Em 07/12/2018 o licitante CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Também em 07/12/2018, o licitante MICRO SERVICE
ELETRONICOS EIRELI, 4º classificado com o valor global ofertado de R$14.999,99 (Quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
não ofertou nova proposta.

Em 10/12/2018 o licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Também em 10/12/2018, o licitante MOGI MEDICAL
EQUIPAMENTOS EIRELI 5º classificado com o valor global ofertado de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) passou à arrematante do lote.

Também em 10/12/2018, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 5º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo estipulado para negociação, o licitante não ofertou nova
proposta.

Em 12/12/2018 o licitante MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

 

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

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/222

 

Processo nº 04.001.204/18-49

Objeto: Aquisição de utensílios para restaurantes e refeitórios populares, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:

 

Lote (2) - GARRAFA TÉRMICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Fabiana Rodrigues Pereira

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$2.632,64 (Dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

 

Lote (4) - FACAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$63.835,00 (Sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

 

Lote (5) - LIXEIRA, PÁ PARA COZINHA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
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- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.998,50 (Onze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

 

Lote (6) - CAIXA DE PLÁSTICO, BALDE, BOMBONA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$20.045,50 (Vinte mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

 

Lote (7) - GAVETA PARA LAVADORA DE LOUÇAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Reis Comércio Atac. e Varej. de Div. Artigos e Suprim. Ltda

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$12.115,00 (Doze mil, cento e quinze reais).

 

Lote (8) - RECIPIENTE PARA ALIMENTOS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: J. C. Vaccarin & Vaccarin Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$44.999,77 (Quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

 

Lote (9) - CAIXA DE ISOPOR - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais),

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/222

 

Processo nº 04.001.204/18-49

Objeto: Aquisição de utensílios para restaurantes e refeitórios populares, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.

Homologo a licitação relativa á aquisição de utensílios para Restaurantes e Refeitórios Populares, conforme especificações
constantes no anexo I deste edital para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes
empresas que ofertaram os menores preços:

 

Lote (1) - CANECO EM ALUMÍNIO, FUNIL EM ALUMÍNIO, TABULEIRO EM ALUMÍNIO, CONCHA EM ALUMÍNIO - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- FRACASSADO.
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Lote (2) - GARRAFA TÉRMICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Fabiana Rodrigues Pereira

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$2.632,64 (Dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

 

Lote (3) - COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATO, PEGADOR PARA
SALADA, ESCUMADEIRA, PENEIRA – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- FRACASSADO.

 

Lote (4) - FACAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$63.835,00 (Sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

 

Lote (5) - LIXEIRA, PÁ PARA COZINHA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.998,50 (Onze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

 

Lote (6) - CAIXA DE PLÁSTICO, BALDE, BOMBONA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$20.045,50 (Vinte mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

 

Lote (7) - GAVETA PARA LAVADORA DE LOUÇAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Reis Comércio Atac. e Varej. de Div. Artigos e Suprim. Ltda

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$12.115,00 (Doze mil, cento e quinze reais).

 

Lote (8) - RECIPIENTE PARA ALIMENTOS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: J. C. Vaccarin & Vaccarin Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$44.999,77 (Quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

 

Lote (9) - CAIXA DE ISOPOR - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Utilidades Domésticas Oliveira e Silva Ltda – EPP

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
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- VALOR GLOBAL: R$1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais).

 

Lote (10) - TABUA PARA CARNE, PEDRA DE AMOLAR, AFIADOR PARA FACA, COADOR PARA CAFÉ, BANDEJA PARA
ACONDICIONAMENTO DE OVOS.

 

- FRACASSADO.

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


