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Sexta-feira, 5 de Abril de 2019

Ano:XXV - Edição N.: 5747

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

Às 14:00:00 do dia 19/09/2018, no endereço Rua Tenente Garro, 118/4º andar, Bairro Santa Efigênia, da cidade de Belo
Horizonte - MG, reuniram-se o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, designados para realização da Sessão Pública de
Licitação do Pregão Eletrônico nº.: 015/2018, Processo n°.: 01-070.997.18-58, que tem por objeto a contratação de empresa(s)
especializada(s) na prestação de serviços de fabricação de equipamentos de limpeza urbana, divididos em lotes,
compreendendo 50 (cinquenta) carrinhos de mão com caçamba em fibra de vidro para coleta porta-a-porta de resíduos em
Vilas e Favelas de Belo Horizonte e 44 (quarenta e quatro) carrinhos coletores de lixo para gari, tipo lutocar, conforme
detalhamentos constantes no Anexo II e demais condições discriminadas no Anexo – I - Termo de Referência, do Edital.

Credenciaram-se para este Pregão Eletrônico os seguintes licitantes:

LICITANTES CREDENCIADOS

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

DATA/HORA

05.588.878/0001-03 JUSTINO DAVINO PERES ME

15/09/2018 às 13:28:

04.878.432/0001-50 RCM COM. DE EQUIPTOS. ELETRO ELETRONICO

05/09/2018 às 17:44:

18.512.671/0001-05 MAFOS FABRICAÇÃO E COMERCIO LTDA

10/09/2018 às 10:40:

09.568.631/0001-86 REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA

18/09/2018 às 14:59:

Lote (1) – Carrinho de mão com caçamba em fibra de vidro comum sem sistema de freio e Carrinho de mão com caçamba em
fibra de vidro equipado com sistema de freio a disco.

Dentre os 4 (quatro) licitantes credenciados para o certame, foram recebidas, até a data e horário estabelecidos, 3 (três)
proposta(s) de preços, com os seguintes valores:

DATA/HORA

VALOR DA
PROPOSTA (R$)

09.568.631/0001-86 REALIZE SERVIÇO E COMERCIO
LTDA

18/09/2018 às
15:18:21

87.700,00

18.512.671/0001-05 MAFOS FABRICAÇÃO E
COMERCIO LTDA

19/09/2018 às
11:41:23

87.799,00

05.588.878/0001-03 JUSTINO DAVINO PERES ME

18/09/2018 às
11:21:08

87.819,90

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL
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A etapa de lances ocorreu no intervalo de 14:30 às 14:48:00 do dia 19/09/2018 (incluído o horário randômico). Encerrada a
etapa competitiva, as propostas restaram ordenadas conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

VALOR DO LANCE (R$)

1

09.568.631/0001-86

REALIZE SERVIÇO E
COMERCIO LTDA

2

05.588.878/0001-03

JUSTINO DAVINO PERES
78.780,00
ME

3

18.512.671/0001-05

MAFOS FABRICAÇÃO E 79.080,00
COMERCIO LTDA

78.700,00

Em 19/09/2018 a licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. foi a arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais). Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi
solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, a licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. alegou não ser possível ofertar valor menor
que o valor global arrematado.

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 06/11/2018, conforme subitem 15.1.5. do Edital, a licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. foi desclassificada
por não atender à convocação para envio da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital. Nesta mesma data, o licitante
JUSTINO DAVINO PERES ME 2ª classificada com o valor global ofertado de R$ 78.780,00 (setenta e oito mil, setecentos e
oitenta reais) passou a arrematante do lote. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para o Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JUSTINO DAVINO PERES ME apresentou novo valor global de R$ 78.700,00 (setenta e
oito mil e setecentos 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.

Em conformidade com o subitem 15.1.2. do edital, as amostras foram analisadas e aprovadas pela Divisão de Manutenção de
Máquinas e Equipamentos – DV.MAE/SLU.

Por ter atendido às exigências editalícias, em 05/02/2019, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido de forma global,
observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa JUSTINO DAVINO PERES ME foi declarada vencedora do lote,
com o valor global de R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

LOTE 01 – Carrinhos de mão com caçamba em fibra de vidro

Item

Descrição
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01

02

Carrinho de mão com caçamba em fibra de
vidro comum sem sistema de freio.

Carrinho de mão com caçamba em fibra de
vidro equipado com sistema de freio a disco.

20

R$ 1.385,00

R$ 27.700,00

30

R$ 1.700,00

R$ 51.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)

R$ 78.700,00

Conforme determinado no subitem 18.3. do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à empresa JUSTINO DAVINO PERES ME.

Lote (2) – Carrinhos coletores de lixo para gari, tipo lutocar, com tambor compatível para sacos plásticos de 100 litros.

Dentre os 4 (quatro) licitantes credenciados para o certame, foram recebidas, até a data e horário estabelecidos, 2 (duas)
proposta(s) de preços, com os seguintes valores:

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

DATA/HORA

VALOR DA
PROPOSTA (R$)

09.568.631/0001-86

REALIZE SERVIÇO E COMERCIO
LTDA

18/09/2018 às
15:18:21

22.572,00

05.588.878/0001-03 JUSTINO DAVINO PERES ME

18/09/2018 às
11:21:08

22.583,00

A etapa de lances ocorreu no intervalo de 14:35 às 14:49:00 do dia 19/09/2018 (incluído o horário randômico). Encerrada a
etapa competitiva, as propostas restaram ordenadas conforme abaixo:

VALOR DO LANCE
(R$)

CLASSIFICAÇÃO

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

1

05.588.878/0001-03

JUSTINO DAVINO
PERES ME

22.550,00

2

09.568.631/0001-86

REALIZE SERVIÇO E
COMERCIO LTDA

22.561,00

Em 19/09/2018 a licitante JUSTINO DAVINO PERES ME foi a arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
22.550,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi
solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, a licitante JUSTINO DAVINO PERES ME alegou não ser possível ofertar valor menor que o valor
global arrematado.

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.
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Em 13/11/2018, conforme subitem 15.1.5. do Edital, a licitante JUSTINO DAVINO PERES ME foi desclassificada por
manifestar, via e-mail (documentação constante nos autos), a impossibilidade de corrigir falhas na amostra no prazo
estabelecido em Edital. Nesta mesma data, o licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. 2ª classificada com o valor
global ofertado de R$ 22.561,00 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais) passou a arrematante do lote. Nos termos
do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada à arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para o Município.

Em resposta à solicitação, o licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. alegou não ser possível ofertar valor menor
que o valor global arrematado.

Em 21/11/2018, conforme subitem 13.1.1.3. do Edital, a licitante REALIZE SERVIÇO E COMERCIO LTDA. foi desclassificada
por não atender convocação para inserção no sistema da proposta ajustada e declaração de que atende aos requisitos de
habilitação.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

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

Belo Horizonte, 03 de abril de 2019

Gláucia Helena Coelho Rodrigues
Membro Equipe Apoio
Pedro Barrouin da Mata
Pregoeiro da Disputa
Genedempsey Bicalho Cruz
Autoridade Competente

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

Processo nº: 01-070.997.18-58
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de fabricação de equipamentos de limpeza
urbana, divididos em lotes, compreendendo 50 (cinquenta) carrinhos de mão com caçamba em fibra de vidro para coleta
porta-a-porta de resíduos em Vilas e Favelas de Belo Horizonte e 44 (quarenta e quatro) carrinhos coletores de lixo para gari,
tipo lutocar, conforme detalhamentos constantes no Anexo II e demais condições discriminadas no Anexo – I - Termo de
Referência, do Edital.
O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e
seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote (1) – Serviços de monitoramento da concentração de partículas inaláveis e totais em suspensão no ar e execução de
coletas e análises físico-químicas de amostras de gases.

EMPRESA: JUSTINO DAVINO PERES ME.

VALOR GLOBAL: R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais).

VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
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Lote (2) – Carrinhos coletores de lixo para gari, tipo lutocar, com tambor compatível para sacos plásticos de 100 litros.

FRACASSADO.

Belo Horizonte, 03 de abril de 2019

Pedro Barrouin da Mata
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

Processo nº: 01-070.997.18-58
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de fabricação de equipamentos de limpeza
urbana, divididos em lotes, compreendendo 50 (cinquenta) carrinhos de mão com caçamba em fibra de vidro para coleta
porta-a-porta de resíduos em Vilas e Favelas de Belo Horizonte e 44 (quarenta e quatro) carrinhos coletores de lixo para gari,
tipo lutocar, conforme detalhamentos constantes no Anexo II e demais condições discriminadas no Anexo – I - Termo de
Referência, do Edital.
Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço, pelo valor global
do lote:

Lote (1) – Serviços de monitoramento da concentração de partículas inaláveis e totais em suspensão no ar e execução de
coletas e análises físico-químicas de amostras de gases.

EMPRESA: JUSTINO DAVINO PERES ME.

VALOR GLOBAL: R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais).

VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

Lote (2) – Carrinhos coletores de lixo para gari, tipo lutocar, com tambor compatível para sacos plásticos de 100 litros.

FRACASSADO.

Belo Horizonte, 03 de março de 2019

Genedempsey Bicalho Cruz
Superintendente de Limpeza Urbana
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