
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00108/2021 (SRP) 
 

Às 15:15 horas do dia 19 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00108/2021, referente ao
Processo nº 489, o pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Lixeira
Descrição Complementar: Contentor plástico, novo, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos
com capacidade mínima de 1.000 litros, com dispositivo de dreno para escoamento de líquidos, produtos com
qualidade e durabilidade e certificação à norma ABNT NBR 15911. Deverá ser fabricado com polietileno de alta
densidade (PEAD), injetado, resistente à ação de raios ultravioletas (proteção anti UV), 100% material virgem, com
corpo do recipiente construído de forma suportar os volumes e a carga especificada, a superfície do contentor
inclusive a característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e
pontiagudos, devendo oferecer resistência, segurança e facilidade na limpeza. O corpo do contentor deve estar
marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do
fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, conforme a ABNT NBR 13230,
volume nominal expresso em litros, carga total permitida expressa em quilogramas. DESCRIÇÃO COMPLETA NO
EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.676,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.649,0000 e a
quantidade de 180 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/10/2021
15:15:47

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE
PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.389.014/0001-32, Melhor lance: R$ 1.649,0000

Item: 2
Descrição: Lixeira
Descrição Complementar: Contentor plástico, novo, destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos
com capacidade mínima de 1.000 litros, com dispositivo de dreno para escoamento de líquidos, produtos com
qualidade e durabilidade e certificação à norma ABNT NBR 15911. Deverá ser fabricado com polietileno de alta
densidade (PEAD), injetado, resistente à ação de raios ultravioletas (proteção anti UV), 100% material virgem, com
corpo do recipiente construído de forma suportar os volumes e a carga especificada, a superfície do contentor
inclusive a característica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfeição, cantos vivos e
pontiagudos, devendo oferecer resistência, segurança e facilidade na limpeza. O corpo do contentor deve estar
marcado de forma permanente, legível e em local visível com no mínimo as seguintes informações: identificação do
fabricante, mês e ano de fabricação, símbolo de identificação da matéria prima, conforme a ABNT NBR 13230,
volume nominal expresso em litros, carga total permitida expressa em quilogramas. DESCRIÇÃO COMPLETA NO
EDITAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.676,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.699,0000 , com



valor negociado a R$ 1.649,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/10/2021
15:15:50

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE
PAPEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.389.014/0001-32, Melhor lance: R$ 1.699,0000

Negociação
de valor

19/10/2021
15:21:31

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 26.389.014/0001-32, Melhor lance: R$ 1.699,0000, Valor Negociado: R$
1.649,0000, Motivo: Valor negociado

Fim do documento


