
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Aquisição de Conjunto aluno juvenil (CJA - J) para atender a demanda do Plano de
Trabalho, referente a Mobília para Escola M. E, F. Anita Barbosa de Lima, conforme Convênio n° 12/2017 -
Governo do Estado da Paraíba. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação
pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame
- 21/05/2016; Jornal A União - 22/05/2018; Diário Oficial do Estado - 22/05/2018.

Licitante cadastrado neste processo:

JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - CNPJ: 18.379.670/0001-26.

As 10:00 horas do dia 07/06/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 01/2018
de 02/01/2018, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; JULIANA COSTA SILVA - Membro da equipe de apoio; LARISSA
NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.
Licitante qualificado a participar desta reunião: JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - Representante: Mozart de
Araújo Santos (Procurador). Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu
conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no
aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de
preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de acordo com os
critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se
continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os
respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances
verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produzIu-se o seguinte
resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - Valor: R$
29.000,00. Os valores unitárjps, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame
com a devida çlasaficaç^, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte
integrante destaAta indeDehden^ de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais
havendo a con^ar,/avro>l/j&e apresente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.
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HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N» 00028/2018

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva;

Aquisição de Conjunto aluno juvenil (CJA - J) para atender a demanda do Plano de Trabalho, referente a Mobília
para Escola M. E. F. Anita Barbosa de Lima, conforme Convênio n® 12/2017 - Governo do Estado da Paraíba.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais
produziu-se o seguinte quadro:

- JANDERSON COSTA LEÃO LIMA.
item(s): 1; Valor: R$ 29.500,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

ÇPF/CNPJ Participantes Valor

1 - CONJUNTO ALUNO - JUVENIL (CJA - J): Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88m.
UNIDADE - CONJUNTO Detalhamento do Objeto: Conjunto Escolar - Finalidade: Educação Básica;
Composição: 01 mesa, 01 cadeira; Tampo: MDF; Formato: cantos arredondados; Estrutura (1): MDF;
Assento/Encosto: compensado anatômico; Estrutura (2): polipropileno copolímero (cadeira); Pés:
ponteiras. Descrição: Conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, certificado pelo
INMETRO, Portaria 105 e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares -
Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDF, revestido na face
superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura
tubular de aço. Complementação objeto - Conjunto Escolar Aluno: MESA: Tampo em MDF, com espessura
de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até -i- 2 mm para largura e profundidade e +/-1 mm para espessura.
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de
superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento
mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com
tolerância de +1- 0,5 mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo
no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo
não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de:
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato 0 , com secção circular
diâmetro de 31,75 mm (1 1/4 ), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço-carbono
laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-
livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50®/o de
matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100®/o, injetado na cor azul.
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3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada iicitante, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Iicitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- JANDERSON COSTA LEÃC/LIMA.
Item(s): 1.
Valor: R$ 29.00iÔ,0(
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HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2018

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação Iniciai das propostas com indicação dos iícitantes classificados para a fase de lances verbais.

Participantes VI. Unit Class. íPorc. Obs.

Oi

1 - CONJUNTO ALUNO - JUVENIL (CJA - J): Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88m. UNIDADE H
CONJUNTO Detalhamento do Objeto: Conjunto Escolar - Finalidade: Educação Básica; Composição: 01 mesa, 01
cadeira; Tampo: MDF; Formato: cantos arredondados; Estrutura (1): MDF; Assento/Encosto: compensado anatômico;
Estrutura (2): polipropileno copolímero (cadeira); Pés: ponteiras. Descrição: Conjunto do aluno composto de 01
(uma) mesa e 01 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, Portaria 105 e em conformidade com a norma ABNT NBR
14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em
MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com
assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura
tubular de aço. Complementação objeto - Conjunto Escolar Aluno: MESA: Tampo em MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de
0,6 mm. Aplicação de porcas garras com rosca métrica MS e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm
(largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e
profundidade e +/- 1 mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento
mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de *1- 0,5
mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado
oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou
deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secçâo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa
16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato 0 , com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4 ), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em
tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secçâo circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5 mm).
Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-
prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor azul.

295,00! 1 I 0,00%! LVÜANDERSON COSTA LEÃO LIMA

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB. 07 de Junho de 2018
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