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Wednesday, December 5, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5667 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/223

 

Processo nº 04.001.213/18-30

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas municipais: capacetes, luvas de proteção,
joelheira/caneleira, cotoveleira e agasalho para chuva (motociclista).

 

Lote (1) - JOELHEIRA E COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

Em 10/10/2018 o licitante PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$26.100,00 (Vinte e seis 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 o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro/ Secretaria Municipal de Segurança Pública.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 31/10/2018, a empresa PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 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$26.098,80 (Vinte e seis mil e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo os seguintes valores
unitários dos itens:

 

* Item 01 – Joelheira/ Caneleira, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 73431. Quantidade: 130 pares. Preço
unitário: R$120,00 (Cento e vinte reais).

 

* Item 02 – Cotoveleira para motociclistas, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 73432. Quantidade: 130
pares. Preço unitário: R$80,76 (Oitenta reais e setenta e seis centavos).

 

Lote (2) - LUVAS PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

Em 10/10/2018 o licitante MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$11.695,70 (Onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

 

Em 25/10/2018 o licitante MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME foi inabilitado por deixar de atender o subitem
13.1.1.1 do edital (deixou de enviar os atestados de capacidade técnica). Nessa mesma data, o licitante M&A MOTO PEÇAS
LTDA - EPP, 2º classificado com o valor global ofertado de R$11.695,80 (Onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta
centavos) passou à arrematante do lote.
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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 2º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro/ Secretaria Municipal de Segurança Pública.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 06/11/2018, a empresa M&A MOTO PEÇAS 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$11.694,80 (Onze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo o seguinte valor unitário
do item:

 

*Luvas para motociclista, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 76034. Quantidade: 130 pares. Preço unitário:
R$89,96 (Oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

 

Lote (3) - AGASALHO PARA CHUVA, MODELO GUARDA MUNICIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

Em 10/10/2018 o licitante MAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$18.032,00 (Dezoito mil e trinta e dois reais).

 

Em 24/10/2018 o licitante MAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME foi inabilitado por deixar de atender o subitem 13.1.1 –
letra “b” do edital (deixou de enviar a certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial). Nessa mesma data, o
licitante SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EIRELI, 2º classificado com o valor global ofertado de R$18.033,99
(Dezoito mil, trinta e três reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

 

Em 30/10/2018 pelo princípio da autotutela a Pregoeira da disputa reclassificou a empresa MAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA – ME por ter cometido um equívoco ao inabilitar a referida empresa. Sendo assim, a licitante MAD INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA – ME voltou a ser 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 o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro/ Secretaria Municipal de Segurança Pública.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 12/11/2018, a empresa MAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME 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$18.031,00 (Dezoito mil e trinta e um reais), com o seguinte valor unitário:

 

* Agasalho para chuva, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 73472. Quantidade: 130 unidades. Preço
unitário: R$138,70 (Cento e trinta e oito reais e setenta centavos).

 

Lote (4) - CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

Em 10/10/2018 o licitante M&A MOTO PEÇAS LTDA – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$30.000,00 (Trinta mil reais).
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Em 24/10/2018 o licitante M&A MOTO PEÇAS LTDA – EPP foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 23.20 (deixou
de enviar as declarações de beneficiário da Lei Complementar 123/2006 – Anexo IV e de elaboração independente de
proposta – anexo V). Nessa mesma data, o licitante MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, 2º classificado com o
valor global ofertado de R$51.999,96 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
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 o licitante 2º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas
e aprovadas pela Inspetoria de Logística Operacional, Armamento e Tiro/ Secretaria Municipal de Segurança Pública.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 22/11/2018, a empresa MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –
ME 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$51.998,70 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos),
com os seguintes valores unitários:

 

* Item 01 - Capacete tamanho 58, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 73428. Quantidade: 60 unidades.
Preço unitário: R$399,99 (Trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

 

* Item 02 - Capacete tamanho 60, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 73429. Quantidade: 70 unidades.
Preço unitário: R$399,99 (Trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

 

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 2018/223

 

Processo nº 04.001.213/18-30

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas municipais: capacetes, luvas de proteção,
joelheira/caneleira, cotoveleira e agasalho para chuva (motociclista).

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

 

Lote (1) – JOELHEIRA E COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Protevile Equipamentos Eireli – ME.

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

- VALOR GLOBAL: R$26.098,80 (Vinte e seis mil e noventa e oito reais e oitenta centavos).

 

Lote (2) - LUVAS PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: M&A Moto Peças Ltda - EPP.
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- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.694,80 (Onze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

 

Lote (3) – AGASALHO PARA CHUVA, MODELO GUARDA MUNICIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

- EMPRESA: MAD Indústria e Comércio Ltda – ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$18.031,00 (Dezoito mil e trinta e um reais).

 

Lote (4) - CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Maqnete Comércio e Serviços Eireli – ME

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

- VALOR GLOBAL: R$51.998,70 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/223

 

Processo nº 04.001.213/18-30

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas municipais: capacetes, luvas de proteção,
joelheira/caneleira, cotoveleira e agasalho para chuva (motociclista).

Homologo a licitação relativa à aquisição de equipamentos de proteção individual para uso dos guardas municipais:
capacetes, luvas de proteção, joelheira/caneleira, cotoveleira e agasalho para chuva (motociclista), conforme especificação
constante no anexo I do 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) – JOELHEIRA E COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTAS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Protevile Equipamentos Eireli – ME.

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

- VALOR GLOBAL: R$26.098,80 (Vinte e seis mil e noventa e oito reais e oitenta centavos).

 

Lote (2) - LUVAS PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: M&A Moto Peças Ltda - EPP.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.694,80 (Onze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).
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Lote (3) – AGASALHO PARA CHUVA, MODELO GUARDA MUNICIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

- EMPRESA: MAD Indústria e Comércio Ltda – ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$18.031,00 (Dezoito mil e trinta e um reais).

 

Lote (4) - CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Maqnete Comércio e Serviços Eireli – ME

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

- VALOR GLOBAL: R$51.998,70 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


