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Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018 Ano XXIV - Edição N.: 5663

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/236

 
Processo n°: 04-001.273/18-61
Objeto: Aquisição de mesas em madeira, armário em madeira e volante de apoio.

O Pregoeiro designado 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) - MESA PARA ESCRITÓRIO, MESA DE CENTRO, VOLANTE DE APOIO
 
Em 07/11/2018, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 10.890,00 (dez
mil, oitocentos e noventa 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 VITOR SILVESTRE FELICIO ME.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço aferido por lote, observadas as exigências do edital
e seus anexos, a empresa VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote no valor global
estimado de R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais), sendo os seguintes quantitativos e valores unitários dos itens que compõe o lote,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital: 24 unidades de mesa para escritório, variação do modelo PBH-ME1, item I, dec.
10.041 de 27.10.99 mesa medindo 1,25 x 0,60 x 0,75 m – R$ 403,50; 02 unidades mesa de centro, variação do modelo PBH-MC, item V, dec.
10.041 de 27-10-99 mesa medindo 1,10 x 0,60 x 0,35 m – R$ 374,45; 01 unidade de volante de apoio, modelo PBH-VA, item VII, dec. 10.041 de
27.10.99 volante de apoio medindo 0,47 x 0,40 x 0,65 m – R$ 457,10.
 
Lote (2) - MESA OVALADA, ARMÁRIO DE MADEIRA
 
Em 07/11/2018, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 6.480,00 (seis
mil, quatrocentos 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 VITOR SILVESTRE FELICIO ME.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço aferido por lote, observadas as exigências do edital
e seus anexos, a empresa VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote no valor global
estimado de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), sendo os seguintes quantitativos e valores unitários dos itens que compõe o
lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital: 03 unidades de mesa ovalada para reunião, dimensões: comprimento 4,00 M x
largura 1,00 m x altura 0,75 M– R$ 1.943,00; 1 unidade de armário de madeira, suspenso, com 4 portas com puxadores em polietileno – R$
651,00.
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/236
 
Processo n°: 04-001.273/18-61
Objeto: Aquisição de mesas em madeira, armário em madeira e volante de apoio.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na
proposta comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
 
Lote (1) - MESA PARA ESCRITÓRIO, MESA DE CENTRO, VOLANTE DE APOIO
Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO ME
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais)
 
Lote (2) - MESA OVALADA, ARMÁRIO DE MADEIRA
Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO ME
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais)
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/236
 
Processo n°: 04-001.273/18-61
Objeto: Aquisição de mesas em madeira, armário em madeira e volante de apoio.

Homologo a licitação relativo a aquisição de mesas, armário e volante de apoio nas condições estabelecidas no edital, para que produza
seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa:
 
Lote (1) - MESA PARA ESCRITÓRIO, MESA DE CENTRO, VOLANTE DE APOIO
Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO ME
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais)
 
Lote (2) - MESA OVALADA, ARMÁRIO DE MADEIRA
Empresa: VITOR SILVESTRE FELICIO ME
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais)
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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