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Thursday, November 15, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5655 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/226

 

PROCESSO Nº 04.001.218/18-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I
DO EDITAL.

 

Lote (1) - MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA PRINCIPAL-DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

Em 08/10/2018 o licitante PRESTOBAT LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$63.999,00 (Sessenta
e três mil, novecentos e noventa e nove 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.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/11/2018, a empresa foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto de acordo com o subitem 11.17 do edital. Assim, o lote ficou adjudicado no valor global de R$61.893,76 (Sessenta e
um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) para o fornecimento de 776 unidades, sendo o valor
unitário de R$79,76 (Setenta e nove reais e setenta e seis centavos).

 

Lote (2)- MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

Em 08/10/2018 o licitante PRESTOBAT LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$20.580,00 (Vinte mil,
quinhentos e oitenta 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.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/11/2018, a empresa foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto de acordo com o subitem 12.2.4.2.1 do edital. Assim, o lote ficou adjudicado no valor global de R$20.578,08 (Vinte
mil, quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos) para o fornecimento de 258 unidades, sendo o valor unitário de R$79,76
(Setenta e nove reais e setenta e seis 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
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/226

 

PROCESSO Nº 04.001.218/18-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I
DO 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 (1) – MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Prestobat Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$61.893,76 (Sessenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

 

Lote (2) - MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

- EMPRESA: Prestobat Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$20.578,08 (Vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/226

 

PROCESSO Nº 04.001.218/18-53

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I
DO EDITAL.

 

Homologo a licitação relativa á aquisição de mola hidráulica para porta, conforme especificação constante no anexo I
do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que
ofertou o menor preço:

 

Lote (1) – MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

- EMPRESA: Prestobat Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$61.893,76 (Sessenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).
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Lote (2) - MOLA HIDRÁULICA (SICAM: 41894) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

 

- EMPRESA: Prestobat Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$20.578,08 (Vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e oito centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


