
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE NOVA LIMA - MUNICIPIO DE NOVA LIMA - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE NOVA LIMA / Nº Processo: 318/2022)

 

     às 09:01:17 horas do dia 22/08/2022 no endereço PCA BERNARDINO DE LIMA, 80,

bairro CENTRO, da cidade de NOVA LIMA - MG, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JUNIA JOVIANA LUCIA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

318/2022 - 2022/60/2022 que tem por objeto Eventual aquisição de medalhas para atender a

Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Lima.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - item 1- Medalhas no mínimo as seguintes especificações: redonda fundida em liga

metálica de zamak, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e

centro de 35mm de diâmetro com gravação de �honra ao mérito�, que permite também a

colocação de adesivo de 35mm, com identificação do evento para ser colada no verso,

conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de

largura nas cores; azul ou vermelha. Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80

centímetros de comprimento. Ampla concorrência

Lote (2) - item 1.1- Medalhas no mínimo as seguintes especificações: redonda fundida em

liga metálica de zamak, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e

centro de 35mm de diâmetro com gravação de �honra ao mérito�, que permite também a

colocação de adesivo de 35mm, com identificação do evento para ser colada no verso,

conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de

largura nas cores; azul ou vermelha. Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80

centímetros de comprimento. Cota de 25% para Me, Mei e Epp.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/08/2022 06:26:08:528 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP  R$ 88.500,00

19/08/2022 16:25:12:153 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 309.825,00

21/08/2022 15:26:49:402 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI  R$ 87.811,43

21/08/2022 21:19:52:831 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 202.500,00

19/08/2022 16:11:33:706 OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 87.750,00

21/08/2022 15:04:33:021 ESTRATEGIA ESPORTES LTDA  R$ 87.811,43

19/08/2022 16:50:43:878 RMR GRAFICA LTDA  R$ 337.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/08/2022 06:26:08:528 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP  R$ 35.500,00

19/08/2022 16:25:12:153 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 103.275,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - item 1- Medalhas no mínimo as seguintes especificações: redonda fundida em liga

metálica de zamak, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e

centro de 35mm de diâmetro com gravação de �honra ao mérito�, que permite também a

colocação de adesivo de 35mm, com identificação do evento para ser colada no verso,

conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de

largura nas cores; azul ou vermelha. Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80

centímetros de comprimento. Ampla concorrência

Lote (2) - item 1.1- Medalhas no mínimo as seguintes especificações: redonda fundida em

liga metálica de zamak, metalizada na cor dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e

centro de 35mm de diâmetro com gravação de �honra ao mérito�, que permite também a

colocação de adesivo de 35mm, com identificação do evento para ser colada no verso,

conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de

largura nas cores; azul ou vermelha. Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80

centímetros de comprimento. Cota de 25% para Me, Mei e Epp.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

21/08/2022 15:26:49:402 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI  R$ 29.270,48

21/08/2022 21:19:52:831 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 67.500,00

19/08/2022 16:11:33:706 OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.250,00

21/08/2022 15:04:33:021 ESTRATEGIA ESPORTES LTDA  R$ 29.270,48

19/08/2022 16:50:43:878 RMR GRAFICA LTDA  R$ 112.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2022 09:51:52:997 RMR GRAFICA LTDA  R$ 35.798,00

22/08/2022 09:50:32:772 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP  R$ 35.800,00

22/08/2022 09:33:37:013 OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 38.999,00

22/08/2022 09:21:08:986 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 54.000,00

22/08/2022 09:16:37:592 ESTRATEGIA ESPORTES LTDA  R$ 68.400,00

22/08/2022 09:08:57:207 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI  R$ 83.500,00

19/08/2022 16:25:12:153 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 309.825,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/08/2022 09:51:38:754 RMR GRAFICA LTDA  R$ 11.898,00

22/08/2022 09:50:55:098 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP  R$ 11.900,00

22/08/2022 09:37:02:567 OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 14.099,00

22/08/2022 09:20:46:141 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP  R$ 18.100,00

22/08/2022 09:14:26:365 ESTRATEGIA ESPORTES LTDA  R$ 24.796,00

22/08/2022 09:09:54:651 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI  R$ 26.775,00

19/08/2022 16:25:12:153 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 103.275,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 22/08/2022, às 09:57:09 horas, no lote (1) - item 1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Ampla

concorrência -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 23/08/2022,

às 07:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2022, às 07:20:43 horas, no lote (1) - item 1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Ampla

concorrência -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Habilitado conforme edital.

 

    No dia 23/08/2022, às 07:20:43 horas, no lote (1) - item 1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Ampla

concorrência - a empresa RMR GRAFICA LTDA com o valor R$ 35.640,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/08/2022, às 09:57:04 horas, no lote (2) - item 1.1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Cota de
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25% para Me, Mei e Epp. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No

dia 23/08/2022, às 07:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2022, às 07:21:06 horas, no lote (2) - item 1.1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Cota de

25% para Me, Mei e Epp. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado conforme edital.

 

    No dia 23/08/2022, às 07:21:06 horas, no lote (2) - item 1.1- Medalhas no mínimo as

seguintes especificações: redonda fundida em liga metálica de zamak, metalizada na cor

dourado, com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com

gravação de �honra ao mérito�, que permite também a colocação de adesivo de 35mm, com

identificação do evento para ser colada no verso, conforme arte e dizeres a serem

fornecidos no pedido. Acompanha fita de até 27mm de largura nas cores; azul ou vermelha.

Modelos de fita com 2,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Cota de

25% para Me, Mei e Epp. - a empresa RMR GRAFICA LTDA com o valor R$ 11.880,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JUNIA JOVIANA LUCIA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

THIAGO OLIVEIRA FRANCO CANCADO

Autoridade Competente

 

GABRIELA CAROLINE VITORIO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.349.370/0001-95 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

18.905.288/0001-09 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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46.165.404/0001-36 ESTRATEGIA ESPORTES LTDA

85.086.197/0001-86 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI

31.655.973/0001-92 OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA

22.645.154/0001-73 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP

46.202.155/0001-01 RMR GRAFICA LTDA
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