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Terça-feira, 8 de Janeiro de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5687

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/238

 
Processo n°: 04.001282.18.52
Objeto: Aquisição de televisor em cores, fogão a gás e refrigerador.

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) - TELEVISOR EM CORES, 40 POLEGADAS
Em 06/12/2018, o licitante STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi arrematante do lote com o valor global estimado ofertado
de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais). De acordo disposto no art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº: 10.520/02, o pregoeiro solicitou à empresa a
possibilidade de apresentar uma nova proposta mais vantajosa ao Município em conformidade com a pesquisa de preços anexo aos autos. O
licitante STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI aceitou a reduzir sua proposta para R$ 1.509,33 (um mil, quinhentos e nove
reais e trinta e três 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
STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
 
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 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global estimado de R$ 1.509,33 (um mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor
unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital: 01 unidade de televisor em cores, 40 polegadas,
tipo LED, tipo FULL HD, com conversor de TV digital integrado, som estéreo, sintonia automática de canais, tela com formato WIDESCREEN,
entradas e saídas mínimas: 01 saída de áudio, 01 saída de áudio digital (óptica), 01 entrada de vídeo componente, 01 entrada de vídeo/áudio
composto, 02 entradas de RV(TV a cabo), 02 HDMI, 01 USB, tensão 110 (127)/220 V – R$ 1.509,33.
 
Lote (2) - FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO
Em 12/12/2018, o licitante BRASIDAS EIRELI foi desclassificado por apresentar preço excessivo. Diante disto o licitante ONE COMERCIAL –
EIRELI passou a ser arrematante do lote com o valor de R$ 6.044,00 (seis mil, quarenta e quatro reais). De acordo disposto no art. 4º, inciso XVII
da Lei Federal nº: 10.520/02, o pregoeiro solicitou à empresa a possibilidade de apresentar uma nova proposta mais vantajosa ao Município em
conformidade com a pesquisa de preços anexo aos autos. O licitante ONE COMERCIAL – EIRELI aceitou a reduzir sua proposta para R$
5.447,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete 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
ONE COMERCIAL – EIRELI.
 
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 ONE COMERCIAL – EIRELI foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote no valor global estimado de
R$ 5.447,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário dos itens que compõe o lote,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital: 13 unidades de fogão a gás, doméstico, 4 bocas, forno auto-limpante, acendimento
automático, mesa em aço inoxidável, tampo em vidro temperado, com válvula e adaptador para botijão, cor branca – R$ 419,00.
 
Lote (3) - REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Em 06/12/2018, o licitante STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi arrematante do lote com o valor global estimado ofertado
de R$ 18.449,97 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete 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 STATUS INFORMÁTICA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI.
 
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 STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global estimado de R$ 18.449,97 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo o seguinte
quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constante no Anexo I do Edital: 11 unidades de refrigerador
doméstico, capacidade mínima 345 litros, 02 portas, sistema de descongelamento automático, cor branca, tensão 110 V – R$ 1.677,27.
 

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

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/238
 
Processo nº: 04.001.282.18.52
Objeto: Aquisição de televisor em cores, fogão a gás e refrigerador.

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 às seguintes empresas:
 
Lote (1) - TELEVISOR EM CORES, 40 POLEGADAS
Empresa: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 1.509,33 (um mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos)
Lote (2) - FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO
Empresa: ONE COMERCIAL – EIRELI.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 5.447,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).
 
Lote (3) - REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Empresa: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI..
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 18.449,97 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/238
 
Processo nº: 04.001.282.18.52
Objeto: Aquisição de televisor em cores, fogão a gás e refrigerador.

Calendário ano de: 2019

   Assunto:
   238
   Critério:
   Com todas as palavras
   Com a expressão
   Com qualquer uma 

      das palavras
 
   Período:

   data inicial 

   data final   

Janeiro, 2019
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Homologo a licitação relativa a aquisição de televisor em cores, fogão a gás e refrigerador nas condições estabelecidas no edital, para
que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas:
Lote (1) - TELEVISOR EM CORES, 40 POLEGADAS
Empresa: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 1.509,33 (um mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos)
 
Lote (2) - FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO
Empresa: ONE COMERCIAL – EIRELI.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 5.447,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).
 
Lote (3) - REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Empresa: STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 18.449,97 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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