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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019

Processo nº. 04-001.482/19-22

Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 05/12/2019, a empresa Liquigás Distribuidora S/A, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos).

No dia 17/12/2019, a empresa Liquigás Distribuidora S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 76.995,60 (setenta e seis
mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 13 Kg – R$ 58,33 (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) / unidade

LOTE 02 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 05/12/2019, a empresa Gasmax Distribuição Comercio e Serviços Ltda EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 34.839,00 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais).

No dia 18/12/2019, a empresa Gasmax Distribuição Comercio e Serviços Ltda EPP foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.3.1.
alínea c), pois não foram apresentados os termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial e, a demonstração de resultados
apresentada não está devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial.

No dia 18/12/2019, a empresa Lima Gás Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 61.740,00 (sessenta e um mil setecentos e quarenta reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Lima Gás Distribuidora Eireli não
reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 19/12/2019, a empresa Amad Comércio e Transportes de Gás Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 66.150,00 (sessenta e seis mil cento e cinquenta reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Amad Comércio e Transportes de Gás
Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

Não restando mais propostas o lote foi declarado fracassado.

No dia 27/12/2019, não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Liquigás
Distribuidora S/A conforme disposto no subitem 11.16 do edital.

No dia 27/12/2019, conforme disposto no subitem 11.16, a empresa Liquigás Distribuidora S/A manifestou o interesse em fornecer a cota
reservada pelo mesmo valor unitário ofertado para a cota principal.

No dia 02/01/2020, a empresa Liquigás Distribuidora S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 25.723,53 (vinte e cinco
mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três 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 ofertado é o seguinte:

Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 13 Kg – R$ 58,33 (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) / unidade

LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 05/12/2019, a empresa Liquigás Distribuidora S/A, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 2.084.851,00 (dois milhões oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais).

No dia 17/12/2019, a empresa Liquigás Distribuidora S/A foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 45 Kg – R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) / unidade

LOTE 04 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA RESERVADA 25% REFERENTE AO LOTE 3
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 05/12/2019, a empresa Gasmax Distribuição Comercio e Serviços Ltda EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 896.112,00 (oitocentos e noventa e seis mil cento e doze reais).

No dia 18/12/2019, a empresa Gasmax Distribuição Comercio e Serviços Ltda EPP foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.3.1.
alínea c), pois não foram apresentados os termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial e, a demonstração de resultados
apresentada não está devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial.

No dia 18/12/2019, a empresa Lima Gás Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 1.340.640,00 (um milhão trezentos e quarenta mil seiscentos e quarenta reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Lima Gás Distribuidora Eireli não
reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 19/12/2019, a empresa Amad Comércio e Transportes de Gás Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.411.200,00 (um milhão quatrocentos e onze mil e duzentos reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Amad Comércio e Transportes de Gás
Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

Não restando mais propostas o lote foi declarado fracassado.

No dia 27/12/2019, não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Liquigás
Distribuidora S/A conforme disposto no subitem 11.16 do edital.

No dia 27/12/2019, conforme disposto no subitem 11.16, a empresa Liquigás Distribuidora S/A manifestou o interesse em fornecer a cota
reservada pelo mesmo valor unitário ofertado para a cota principal.

No dia 02/01/2020, a empresa Liquigás Distribuidora S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 695.016,00 (seiscentos e
noventa e cinco mil e dezesseis reais).

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 ofertado é o seguinte:

Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 45 Kg – R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) / 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 087/2019

Processo nº. 04-001.482/19-22



Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

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 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 76.995,60 (setenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

LOTE 02 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 25.723,53 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)

LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 2.084.851,00 (dois milhões oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais)

LOTE 04 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA RESERVADA 25% REFERENTE AO LOTE 3
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 695.016,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e dezesseis reais)

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019

Processo nº. 04-001.482/19-22

Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg,
para atender demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos Anexos
do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os
menores preços para os lotes:

LOTE 01 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A



Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 76.995,60 (setenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

LOTE 02 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 25.723,53 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)

LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 2.084.851,00 (dois milhões oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais)

LOTE 04 – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG. - COTA RESERVADA 25% REFERENTE AO LOTE 3
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Liquigás Distribuidora S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 695.016,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e dezesseis reais)

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 


