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Pregão Eletrônico nº 0229/2018 

Processo nº 04.000.232/18-84 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE TAPETE E PUFE 
 

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) - PUFE REDONDO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

Em 11/10/2018, o licitante MARCA D’ÁGUA LTDA. ME, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote 
com valor global de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante MARCA D’ÁGUA LTDA. ME reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global de 
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante MARCA D’ÁGUA LTDA. ME. 
Em 22/10/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, o licitante MARCA D’ÁGUA LTDA. ME foi declarado vencedor 
para o LOTE 1, com o valor global correspondente a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), ficando aberto o prazo 
de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 25/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme especificações constantes no Anexo I, para o 
fornecimento de 9 (nove) unidades de PUFE REDONDO, com valor unitário correspondente a R$ 75,00 (setenta e cinco 
reais) a unidade, nas condições estabelecidas no edital.  
 

LOTE (2) - TAPETE (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

Em 11/10/2018, consultadas as propostas fechadas para abertura, foi constatada a inexistência de proposta para este lote e 
declarando a situação do lote DESERTO. 

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

Wanice Lima 
Pregoeira 
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ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0229/2018 
Processo nº 04.000.232/18-84 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TAPETE E PUFE 
 

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor valor global do lote, observadas as exigências do edital e anexo(s), 
o objeto desta licitação à seguinte empresa: 
 
LOTE (1) - PUFE REDONDO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

 

EMPRESA:  MARCA D’ÁGUA LTDA. ME 
QUANTITATIVO: 9 (nove) unidades de PUFE REDONDO, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL:  R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 

 
LOTE (2) - TAPETE (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote. 

 

Wanice Lima 

Pregoeira 

 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0229/2018 
Processo nº 04.000.232/18-84 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TAPETE E PUFE 

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote para o 
objeto em epígrafe, conforme especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos, para 
que produza seus efeitos legais e jurídicos: 

 
LOTE (1) - PUFE REDONDO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

 

EMPRESA:  MARCA D’ÁGUA LTDA. ME 
QUANTITATIVO: 9 (nove) unidades de PUFE REDONDO, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL:  R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 

 
LOTE (2) - TAPETE (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) 

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote. 
 
 

Fuad Noman 

Secretário Municipal de Fazenda 

 


