Feas
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
Processo Administrativo n°: 168/2020.
Pregão Eletrônico n°: 47/2020.
Objeto: “Registro de Preços para futuro
fornecimento de Lâmpadas para suprir as
necessidades da Feas, pelo período de 12
(doze) meses”.
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro
devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe.
Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas,
considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em
conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a
esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Lâmpada H1 55W 12V):
Não houve propostas cadastradas, de sorte que o resultado declarado é deserto.
No que diz respeito ao item 02 (Lâmpada Alógena Palito J118 - 150W - 220V):
Não houve propostas cadastradas, de sorte que o resultado declarado é deserto.
No que diz respeito ao item 03 (Lâmpada Halogena Palito J118 - 150W - 127V):
Não houve propostas cadastradas, de sorte que o resultado declarado é deserto.
No que diz respeito ao item 04 (Lâmpada Led 18w T8 127v 120cm (25.000 Horas)),
a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Serraled Comércio De Equipamentos Eletrônicos E
Iluminação Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item
uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja
quanto a entrega de documentação, seja quanto a especificações
técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca:
Própria, Valor unitário: R$ 11,9000. Quantidade: 1.000 unidades, Valor
total: R$ 11.900,0000.
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No que diz respeito ao item 05 (Lâmpada Led 9w T8 127v 60cm (25.000 Horas)), a
classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Fortlux Distribuidora De Materiais Elétricos Eireli: resolveu-se
por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de
documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os
documentos de análise técnica em anexo. Marca: JNG, Valor unitário: R$
8,8000, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R$ 8.800,0000.

No que diz respeito ao item 06 (Lâmpada Led Tipo Bulbo 9w127v E27 (25.000
Horas), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Serraled Comércio De Equipamentos Eletrônicos E
Iluminação Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item
uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja
quanto a entrega de documentação, seja quanto a especificações
técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca:
Própria, Valor unitário: R$ 4,9000, Quantidade: 1.000 unidades, Valor
total: R$ 4.900,0000.

No que diz respeito ao item 07 (Lâmpada Led Tipo Bulbo 7w127v E27 (25.000
Horas)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Serraled Comércio De Equipamentos Eletrônicos E
Iluminação Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item
uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja
quanto a entrega de documentação, seja quanto a especificações
técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca:
Própria, Valor unitário: R$ 5,0000, Quantidade: 1.000 unidades, Valor
total: R$ 5.000,0000.

No que diz respeito ao item 08 (Luminária De Emergencia3w), a classificação de
propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: N3 Comércio E Serviços Eireli: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
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condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Enerbras LE-E30, Valor unitário: R$ 18,0000,
Quantidade: 110 unidades, Valor total: R$ 1.980,0000.

2°. Licitante: Delvalle Materiais Elétricos Eireli: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital.
Marca: INTELBRAS/3W30LD.

No que diz respeito ao item 09 (Lâmpada Led127V/200V, 40W Luz Branca 6400K
uso externo, E-40 (bocal)), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Rc Teive Comércio E Distribuição Ltda Epp: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação,
seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de
análise técnica em anexo. Marca: EMPALUX/AL40364, Valor unitário: R$
31,4300, Quantidade: 500 unidades, Valor total: R$ 15.715,0000.

No que diz respeito ao item 10 (Lâmpada Led tipo Petala externa (60 a 100W)) a
classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: N3 Comércio E Serviços Eireli: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: IDL LMLED, Valor unitário: R$ 250,0000,
Quantidade: 12 unidades, Valor total: R$ 3.000,00.

2°. Licitante: Delvalle Materiais Elétricos Eireli: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
Pregão Eletrônico 47/2020 – Feas

Página 3 de 7

Feas
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

técnica em anexo. Marca: MBLED/P2212, Valor unitário: R$ 259,0000,
Quantidade: 12 unidades, Valor total: R$ 3.108,0000.

No que diz respeito ao item 11 (Soquete para Luminária), a classificação de
propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Kimatel Comércio De Materiais Elétricos Ltda Epp: resolveuse por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
não enviou a documentação solicitada em edital de embasamento (item
9.5. do edital), conforme os documentos de análise técnica em anexo.
Marca: DECORLUX.

2°. Licitante: Prolux Iluminação Eireli Me: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Lucchi, Valor unitário: R$ 1,7400, Quantidade:
3.000 unidades, Valor total: R$ 5.220,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação
acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou
habilitadas as empresas: Delvalle Materiais Elétricos Eireli; Fortlux Distribuidora De
Materiais Elétricos Eireli; Prolux Iluminação Eireli Me; Rc Teive Comércio E
Distribuição Ltda Epp; Serraled Comércio De Equipamentos Eletrônicos E
Iluminação Eireli. E julgou inabilitada a empresa N3 Comércio E Serviços Eireli; pois
não manteve atualizado o Balanço Patrimonial do último exercício exigível, a saber,
2019.
Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 47/2020: R$ 54.643,00.
Itens desertos: Item 01 (Lâmpada H1 55W 12V), Item 02 (Lâmpada Alógena Palito
J118 - 150W – 220V), Item 03 (Lâmpada Halogena Palito J118 - 150W – 127V).
Itens fracassados: Item 08 (Luminária De Emergencia3w).
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Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Juliano Eugenio de Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca

Mirelle Pereira Fonseca

Equipe de Apoio

Equipe de Apoio
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