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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019

 

Processo nº 01.008.948/19-22

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados envelopes tipo kraft, para atender demanda do
município de Belo Horizonte.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da
etapa de lances, julgou:

 

Lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
ENVELOPES TIPO KRAFT, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

 

Em 06/05/2019 o licitante GRÁFICA IGUAÇÚ LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais).

 

Nessa mesma data, o licitante GRÁFICA IGUAÇÚ LTDA foi desclassificado a pedido sob a alegação de que “houve um erro na digitação dos valores”.
Nessa mesma data, o licitante BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$ 233.990,00 (Duzentos e trinta e
três mil, novecentos e noventa reais) passou à arrematante do lote.

 

Em 02/06/2019 o licitante BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do edital: 13.1.1.2.1 – alínea
“c” (Deixou de registrar o Balanço Patrimonial e a Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social). Em 03/06/2019, o licitante
BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA – EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$234.000,00 (Duzentos e trinta e quatro mil
reais) passou à arrematante do lote.

 

Em 03/07/2019 o licitante BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA – EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 7.2 - letra “c” do
edital (tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera de Governo). De acordo com publicação realizada no Diário
Oficial da União, a empresa supracitada está cumprindo impedimento de licitar e contratar pelo período de 23/05/2019 a 23/09/2019 e a fundamentação
legal é o artigo 7º da Lei 10.520/2002. Ainda em 03/07/2019, o licitante BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA – EIRELI foi desclassificado
após análise das amostras pela Gerência de Escritório de Processos/ SMPOG e reprovação das mesmas pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços/ SUALOG: no item 01 (envelope tipo saco, em papel Kraft, 250 x 176 mm) a ponta do listel do brasão de armas estilizado está ausente; as
dimensões estão divergentes das especificações do edital e a data de versionamento está ausente. No item 02 (envelope tipo saco, em papel Kraft, 360 x
265 mm) as dimensões estão divergentes das especificações do edital e a data de versionamento está ausente.

 

Também em 03/07/2019, a empresa PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI, 4º classificado com o valor global ofertado de R$302.999,99 (Trezentos
e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

 

Em 29/07/2019 o licitante PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI foi desclassificado após análise das amostras pela Gerência de Escritório de
Processos/ SMPOG e reprovação das mesmas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços/ SUALOG: no item 01 (envelope tipo saco, em papel
Kraft, 250 x 176 mm) a ponta do listel do brasão de armas estilizado está ausente; as dimensões estão divergentes das especificações do edital. No item 02
(envelope tipo saco, em papel Kraft, 360 x 265 mm) a ponta do listel do brasão de armas estilizado também está ausente.

 

Nessa mesma data, o licitante COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI – EPP, 5º classificado com o valor global ofertado de R$ 339.999,80
(Trezentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) passou à arrematante do lote.

 

Em 30/07/2019, pelo princípio da autotutela, a Pregoeira da disputa reclassificou a empresa PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI, de acordo com
o subitem 1.8 do anexo V do edital, para que o licitante apresentasse uma segunda amostra com as devidas correções.

 

Em conformidade com o anexo V do edital o licitante 4º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas pela Gerência de Escritório de
Processos/ SMPOG e aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços/ SUALOG.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/08/2019, a empresa PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$302.976,03 (Trezentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos), sendo os seguintes
valores dos itens:

 

Item 01 - Envelope tipo saco, em papel kraft, gramatura 80 g/m², cor pardo, tamanho 250 X 176 mm, conforme especificações do anexo I do edital.
Quantidade: 5.546 pacotes. Preço unitário: R$14,56 (Quatorze reais e cinquenta e seis centavos)/ pacote com 100 unidades.



 

Item 02 - Envelope tipo saco, em papel kraft, gramatura 80 g/m², cor pardo, tamanho 360 X 265 mm, conforme especificações do anexo I do edital.
Quantidade: 6.769 pacotes. Preço unitário: R$32,83 (Trinta e dois reais e oitenta e três centavos)/ pacote com 100 unidades.

 

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

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019

 

Processo nº 01.008.948/19-22

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados envelopes tipo kraft, para atender demanda do
município de Belo Horizonte.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

 

LOTE (1) – REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
ENVELOPES TIPO KRAFT, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

 

- EMPRESA: PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na proposta comercial.

- VALOR GLOBAL: R$302.976,03 (Trezentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019

 

Processo nº 01.008.948/19-22

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados envelopes tipo kraft, para atender demanda do
município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados envelopes tipo
kraft, para atender demanda do Município de Belo Horizonte para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à
seguinte empresa que ofertou o menor preço:

 

Lote (1) – REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
ENVELOPES TIPO KRAFT, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

 

- EMPRESA: PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na proposta comercial.

- VALOR GLOBAL: R$302.976,03 (Trezentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


