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Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2018

LOTES 01 E 02

 

Processo nº 04.001.727.18.77

Objeto: Aquisição de lixeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

 

Lote (1) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

 

Em 24/01/2019 o licitante REIS COM. ATAC. E VAREJ. DE DIV. ART. E SUPR. LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$59.900,00 (Cinquenta e nove mil e novecentos reais).

 

Em 04/02/2019 o licitante REIS COM. ATAC. E VAREJ. DE DIV. ART. E SUPR. LTDA – ME foi inabilitado pelo descumprimento dos
seguintes subitens do edital: 13.1.1 – letra “c” (De acordo com consulta realizada ao SUCAF – Sistema Único de cadastro de
Fornecedores – o fornecimento desse material não está previsto no objeto do contrato social da empresa) e 23.3 (Não enviou resposta
à diligência feita pela Pregoeira para complementar informações referentes aos atestados de capacidade técnica). Sendo assim, o
licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA 2º classificado com o valor global ofertado de R$59.999,83 (Cinquenta e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) passou à arrematante do lote.

 

Em 19/02/2019 o licitante FABIANA RODRIGUES PEREIRA foi inabilitado de acordo com o subitem 13.1.1.1 c/c com o subitem 23.3 do
edital (Após realizada diligência ficou comprovado que os produtos fornecidos não são de natureza compatível com o objeto licitado).
Sendo assim, o licitante D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP 3º classificado com o valor global ofertado de
R$59.999,99 (Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

 

Em 28/02/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para este lote (R$71,85) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 02
(R$60,75), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante 3º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do
subitem 11.18 do edital. Nessa mesma data, dentro do prazo de 24 horas, o licitante, 3º arrematante do lote, ofertou nova proposta no
valor de R$66,82/Unitário, conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

 

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 12.3 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou prospectos que foram analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/03/2019, a empresa D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.18 do edital, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$55.794,70 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), sendo o seguinte valor
unitário do item:

 

* Item 01 – Lixeira em plástico, 50 litros, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 26992. Quantidade: 835 unidades.
Preço unitário: R$66,82 (Sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

 

Lote (2) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1)



 

Em 24/01/2019 o licitante CONTEMIX COM. RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$16.000,00 (Dezesseis mil reais).

 

Em 01/02/2019 o licitante CONTEMIX COM. RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento dos seguintes
subitens do edital: 7.2 – letra “c” (tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera de Governo.
A empresa, 1ª arrematante do lote, está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar pelo período de 6 (seis) meses,
19/12/2018 a 18/06/2019, de acordo com informações do TRE-RJ. A fundamentação legal é o artigo 7º da Lei 10.520/2002) e 13.1.2.3
– letra “a” (Deixou de apresentar os atestados de capacidade técnica). Sendo assim, o licitante ARTE ORIGINAL LTDA - EPP 2º
classificado com o valor global ofertado de R$16.950,00 (Dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) 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 12.3.1 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou o prospecto que foi analisado e aprovado
pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/02/2019, a empresa ARTE ORIGINAL 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$16.949,25 (Dezesseis mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo o seguinte valor unitário do item:

 

* Item 01 – Lixeira em plástico, 50 litros, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 26992. Quantidade: 279 unidades.
Preço unitário: R$60,75 (Sessenta reais e setenta e cinco centavos).

 

Em 10/05/2019 o licitante ARTE ORIGINAL LTDA – EPP foi desclassificado a pedido sob a alegação de que "não prorrogaremos a
proposta por mais de 90 dias conforme solicitado". Sendo assim, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO, 3º classificado
com o valor global ofertado de R$17.799,00 (Dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais) passou à arrematante do lote.

 

Em 17/05/2019 o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO foi Inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens
12 e 13 do edital. Sendo assim, o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 4º classificado com o valor global ofertado
de R$17.800,00 (Dezessete mil e oitocentos reais) 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 12.3.1 do edital o licitante 4º arrematante do lote apresentou o prospecto que foi analisado e aprovado
pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/05/2019, a empresa FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 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$17.797,41 (Dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) sendo o seguinte valor
unitário do item:

 

* Item 01 – Lixeira em plástico, 50 litros, conforme especificações do anexo I do edital. SICAM: 26992. Quantidade: 279 unidades.
Preço unitário: R$63,79 (Sessenta e três reais e setenta 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 FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2018

LOTES 01 E 02

 

Processo nº 04.001.727.18.77

Objeto: Aquisição de lixeiras, conforme especificações constantes 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) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

 

- EMPRESA: D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP.

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

- VALOR GLOBAL: R$55.794,70 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

 

Lote (2) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1)

 

- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.

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

- VALOR GLOBAL: R$17.797,41 (Dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2018

LOTES 01 E 02

 

Processo nº 04.001.727.18.77

Objeto: Aquisição de lixeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa à aquisição de lixeiras, conforme especificação constante no anexo I deste 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) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

 

- EMPRESA: D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP.

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

- VALOR GLOBAL: R$55.794,70 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

 

Lote (2) - LIXEIRA EM PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1)

 

- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.

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



- VALOR GLOBAL: R$17.797,41 (Dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


