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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019

Processo nº. 04-001.281/19-70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA PRINCIPAL.

No dia 21/10/2019, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 18,02 (dezoito reais e dois
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 05/11/2019, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 764.981,98 (setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft – R$ 1,54 (um real e cinqüenta e quatro centavos) / unidade

Item 02 – Livro para atas, formato ofício, com 100 folhas – R$ 7,04 (sete reais e quatro centavos)/ unidade

Item 03 – Pasta A-Z, em cartão, lombo largo – R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos) / unidade

Item 04 – Pasta catálogo, com 10 plásticos transparentes – R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos) / unidade

Item 05 – Pasta suspensa, em papel timbó marmorizado – R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos)/ unidade

Item 06 – Pasta com aba e elástico – R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) / unidade

Item 07 – Pasta em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m² -- R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) / unidade

LOTE 02 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 21/10/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 425.599,75 (quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta
e cinco centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu R$ 145.626,09
(duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.



As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 12/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
279.973,66 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft – R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) / unidade

Item 02 – Livro para atas, formato ofício, com 100 folhas – R$ 7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos)/ unidade

Item 03 – Pasta A-Z, em cartão, lombo largo – R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos) / unidade

Item 04 – Pasta catálogo, com 10 plásticos transparentes – R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos) / unidade

Item 05 – Pasta suspensa, em papel timbó marmorizado – R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos)/ unidade

Item 06 – Pasta com aba e elástico – R$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) / unidade

Item 07 – Pasta em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m² -- R$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) / unidade

LOTE 03 - CLIPE PARA PAPEL - COTA PRINCIPAL

No dia 21/10/2019, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Port Distribuidora de
Informática e Papelaria Ltda. não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 14/11/2019, a empresa Europaper Comercial Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 44.425,90
(quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

A empresa Europaper Comercial Eireli - EPP informou no chat de mensagens que cotou a mesma marca que já havia sido
apresentada e aprovada quando da convocação para o lote 04, cota reservada.

No dia 19/11/2019, a empresa Europaper Comercial Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
87.574,10 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Clipe para papel, número 4/0 – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) /caixa

Item 01 – Clipe para papel, número 03 – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) /caixa

LOTE 04 - CLIPE PARA PAPEL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 21/10/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

No dia 04/11/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli foi desclassificada por ter as amostras julgadas reprovadas
conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelos seguintes motivos: Item 01 -
“Descrição na caixa não contém informação sobre o produto ser niquelado.”; Item 02 – “A caixa contém uma etiqueta colada
em cima da quantidade (o item não foi entregue em embalagem original de acordo com o edital). Descrição na caixa não
contém informação sobre o produto ser niquelado. E o tamanho está incorreto; corresponde ao 3/0 e não ao nº 3 conforme
edital.”.



No dia 06/11/2019, a empresa Europaper Comercial Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 6,25 (seis reais e vinte e
cinco centavos).

A empresa Europaper Comercial Eireli - EPP apresentou espontaneamente as amostras para este lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 12/11/2019, a empresa Europaper Comercial Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
29.193,75 (vinte e nove mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Clipe para papel, número 4/0 – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) /caixa

Item 01 – Clipe para papel, número 03 – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) /caixa

LOTE 05 - COLCHETE PARA PAPEL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 21/10/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 19.870,00 (dezenove mil oitocentos e setenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 0,91 (noventa e um
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 05/11/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
19.869,09 (dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Colchete para papel, em latão, número 09 – R$ 2,53 (dois reais e cinqüenta e três centavos) / caixa

Item 02 – Colchete para papel, em latão, número 06 – R$ 2,02 (dois reais e dois centavos) / caixa

LOTE 06 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA PRINCIPAL.

No dia 21/10/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

No dia 04/11/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 02 julgada
reprovada conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo:
“Não atende a especificação na medida da largura do envelope (352 mm)”.

No dia 06/11/2019, a empresa Bruno Santoni Becker Informática, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

De acordo com o Requerimento de empresário o nome empresarial da empresa passou a ser Bruno Santoni Becker Papéis –
ME.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 43,16 (quarenta e três reais
e dezesseis centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.



As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 26/11/2019, a empresa Bruno Santoni Becker Papéis – ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
329.956,84 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Envelope tipo saco, tamanho 250 x 176 mm, pacote com 100 unidades – R$ 9,41 (nove reais e quarenta e um
centavos) / pacote

Item 02 – Envelope tipo saco, tamanho 360 x 265 mm, pacote com 100 unidades – R$ 18,00 (dezoito reais) / pacote

LOTE 07 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 06, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 21/10/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

No dia 04/11/2019, a empresa Tupiratins Materiais Escolares Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 02 julgada
reprovada conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo:
“Não atende a especificação na medida da largura do envelope (352 mm)”.

No dia 06/11/2019, a empresa Bruno Santoni Becker Informática, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

De acordo com o Requerimento de empresário o nome empresarial da empresa passou a ser Bruno Santoni Becker Papéis –
ME.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 10.005,25 (dez
mil cinco reais e vinte e cinco centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 26/11/2019, a empresa Bruno Santoni Becker Papéis – ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
109.994,75 (cento e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Envelope tipo saco, tamanho 250 x 176 mm, pacote com 100 unidades – R$ 9,41 (nove reais e quarenta e um
centavos) / pacote

Item 02 – Envelope tipo saco, tamanho 360 x 265 mm, pacote com 100 unidades – R$ 18,00 (dezoito reais) / pacote

LOTE 08 – SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA PRINCIPAL.

No dia 21/10/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 106.699,99 (cento e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 5.418,79 (cinco mil
quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 13/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
101.281,20 (cento e um mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos).



Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Saco plástico em polietileno – R$ 0,12 (doze centavos) / unidade

LOTE 09 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 08, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 21/10/2019, a empresa SEI Comércio e Serviço Eireli - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

No dia 04/11/2019, a empresa SEI Comércio e Serviço Eireli – ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 22.2 do
edital, pois ao solicitar à ANVISA a confirmação de autenticidade do atestado de capacidade técnica emitido em favor do
licitante, o órgão apontou divergências no documento.

No dia 04/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 36.899,99 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 3.139,55 (três
mil cento e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e
Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 11/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda.- EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
33.760,44 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Saco plástico em polietileno – R$ 0,12 (doze centavos) / unidade

LOTE 10 - LIVRO PARA PROTOCOLO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 21/10/2019, a empresa SEI Comércio e Serviço Eireli - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 39.350,00 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais).

No dia 04/11/2019, a empresa SEI Comércio e Serviço Eireli – ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 22.2 do
edital, pois ao solicitar à ANVISA a confirmação de autenticidade do atestado de capacidade técnica emitido em favor do
licitante, o órgão apontou divergências no documento.

No dia 04/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 39.398,90 (trinta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

No dia 08/11/2019, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada
conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo: “A amostra
apresentada está em desacordo com a especificação do edital, pois não contém as folhas numeradas tipograficamente”.

No dia 08/11/2019, a empresa Star Comércio de Suprimentos Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 41.179,88 (quarenta e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

De acordo com a terceira alteração contratual consolidada apresentada a razão social da empresa é Star Comércio de
Suprimentos Eireli.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 5,03 (cinco reais e três
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõe o lote.

A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de
Preços anexado aos autos.



No dia 18/11/2019, a empresa Star Comércio de Suprimentos Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
41.174,85 (quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Livro para protocolo – R$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) / unidade

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019

Processo nº. 04-001.281/19-70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

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

LOTE 01 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 764.981,98 (setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito
centavos)

LOTE 02 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 279.973,66 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis
centavos)

LOTE 03 - CLIPE PARA PAPEL - COTA PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 87.574,10 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

LOTE 04 - CLIPE PARA PAPEL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Europaper Comercial Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 29.193,75 (vinte e nove mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)



LOTE 05 - COLCHETE PARA PAPEL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Tupiratins Materiais Escolares Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 19.869,09 (dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos)

LOTE 06 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Bruno Santoni Becker Papéis – ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 329.956,84 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos)

LOTE 07 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 06, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Bruno Santoni Becker Papéis – ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 109.994,75 (cento e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

LOTE 08 – SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 101.281,20 (cento e um mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

LOTE 09 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 08, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 33.760,44 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)

LOTE 10 - LIVRO PARA PROTOCOLO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Star Comércio de Suprimentos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 41.174,85 (quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019

Processo nº. 04-001.281/19-70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório, para atender demanda do município de Belo Horizonte.



Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material de escritório, para atender demanda do
município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais
e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os
lotes:

LOTE 01 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 764.981,98 (setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito
centavos)

LOTE 02 - CAIXA PARA ARQUIVO, LIVRO PARA ATAS E PASTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 279.973,66 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis
centavos)

LOTE 03 - CLIPE PARA PAPEL - COTA PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 87.574,10 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

LOTE 04 - CLIPE PARA PAPEL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Europaper Comercial Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 29.193,75 (vinte e nove mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

LOTE 05 - COLCHETE PARA PAPEL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Tupiratins Materiais Escolares Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 19.869,09 (dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos)

LOTE 06 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Bruno Santoni Becker Papéis – ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 329.956,84 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos)

LOTE 07 - ENVELOPE TIPO SACO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 06, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Bruno Santoni Becker Papéis – ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública



Valor global estimado: R$ 109.994,75 (cento e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

LOTE 08 – SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA PRINCIPAL.

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 101.281,20 (cento e um mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

LOTE 09 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 08, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 33.760,44 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)

LOTE 10 - LIVRO PARA PROTOCOLO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Star Comércio de Suprimentos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 41.174,85 (quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


