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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019

Processo nº 04-001.783/19-29

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário para as bibliotecas
escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - RME, por um
período de 12 (doze) meses.

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) - MESA SEXTAVADA MÉDIA (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

Em 03/12/2019, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS, 1º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ R$
99.000,00 (noventa e nove mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS atendeu à
convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor
global estimado de R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta
centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o limite para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
inabilitação do licitante. Em 02/01/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS
MOVEIS foi desclassificado e inabilitado por participar do certame/lote exclusivo
para Beneficiários da LC 123/06, como empresa de segmento EPP, e demonstrado
Receita Bruta no valor de R$ 6.545.738,99 (seis milhões, quinhentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme
Balanço Patrimonial apresentado. Nos termos do art. 3º, inciso II, da LC 123/06,
considera-se como empresa de pequeno porte (EPP), empresa que aufira, em



cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a
R$ 4.800.000,00.

Em 02/01/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU, 2º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ R$ 99.500,00
(noventa e nove mil e quinhentos reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU atendeu à convocação
apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor global
estimado de R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o limite para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
inabilitação do licitante. Em 23/01/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU
foi desclassificado por apresentar proposta com escrita com marca e modelo do
produto ofertado divergente da cadastrada na proposta eletrônica.

Em 23/01/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA., 3º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ 100.000,00
(cem mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA. registrou no chat de
mensagens nova proposta com o valor global estimado para R$ 77.976,00 (setenta
e sete mil, novecentos e setenta e seis reais). Examinada a aceitabilidade da
proposta quanto ao objeto ofertado à compatibilidade do preço apresentado com o



praticado no mercado e o limite para esta contratação, confirmou-se a inabilitação
do licitante. Em 30/01/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA. foi
desclassificado por, apesar da tentativa, não reduzir o valor ofertado ao patamar
do valor praticado no mercado, conforme pesquisa de preço constante dos autos.

Em 30/01/2020, o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP, 4º classificado na
etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP não atendeu à
convocação. Em 06/02/2020, o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP foi
desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 06/02/2020, não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO, não havendo manifestação/interposição de recurso.

LOTE (2) - MESA SEXTAVADA (INFANTIL) - (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

Em 03/12/2019, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS, 1º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 2 com valor global de R$



89.000,00 (oitenta e nove mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS atendeu à
convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor
global estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Examinada a
aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o limite para esta contratação, bem
como, analisada a documentação, confirmou-se a inabilitação do licitante. Em
02/01/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS foi desclassificado e
inabilitado por participar do certame/lote exclusivo para Beneficiários da LC
123/06, como empresa de segmento EPP, e demonstrado Receita Bruta no valor
de R$ 6.545.738,99 (seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
trinta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme Balanço Patrimonial
apresentado. Nos termos do art. 3º, inciso II, da LC 123/06, considera-se como
empresa de pequeno porte (EPP), empresa que aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.

Em 02/01/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU, 2º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 2 com valor global de R$ 90.000,00
(noventa mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o
licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU atendeu à convocação apresentando a
documentação solicitada e proposta escrita com valor global estimado de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto



ao objeto ofertado à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado e o limite para esta contratação, bem como, analisada a documentação,
confirmou-se a inabilitação do licitante. Em 23/01/2020, o licitante ANDRESSA
PANINI ALBISSU foi desclassificado por apresentar proposta com escrita com
marca e modelo do produto ofertado divergente da cadastrada na proposta
eletrônica.

Em 23/01/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA., 3º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 2 com valor global de R$ 100.000,00
(cem mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA. atendeu à convocação
registrando no chat de mensagens proposta no valor global estimado para R$
64.980,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais). Examinada a
aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o limite para esta contratação,
confirmou-se a inabilitação do licitante. Em 30/01/2020, o licitante CLASSIC
COMÉRCIO LTDA. foi desclassificado por, apesar da tentativa, não reduzir o valor
ofertado ao patamar do valor praticado no mercado, conforme pesquisa de preço
constante dos autos.

Em 30/01/2020, o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP, 4º classificado na
etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 2 com valor global de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)



cotado(s), o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP não atendeu à
convocação. Em 06/02/2020, o licitante JOMARI MARCENARIA LTDA. EPP foi
desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 06/02/2020, não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO, não havendo manifestação/interposição de recurso.

LOTE (3) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA PRINCIPAL)

Em 03/12/2019, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME, 1º classificado na
etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 3 com valor global de R$
29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME atendeu à convocação
apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor global
estimado de R$ 29.096,82 (vinte e nove mil, noventa e seis reais e oitenta e dois
centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta contratação,
bem como, analisada a documentação, e REPROVADO(S) pela Gerência de
Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação – SMED o(s)
produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s), conforme declaração



constante dos autos; confirmou-se a desclassificação do licitante. Em 29/01/2020,
o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi desclassificado por ter sido
REPROVADO pelo demandante, após análise do(s) prospecto(s) apresentado(s)
correspondente(s) ao(s) produto(s) ofertado(s): cadeira (Marca: MundoOffice/
Modelo: FC), em razão de não atender à(s) especificação(ões) do edital, qual(is)
seja(m): a medida da profundidade do assento corresponde a 41 cm, divergindo do
exigido no edital (considerando a variação aceitável estabelecida).

Em 29/01/2020, o licitante LOGGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA., 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante
do Lote 3 com valor global de R$ 29.199,95 (vinte e nove mil, cento e noventa e
nove reais e noventa e cinco centavos). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante LOGGERAIS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA. atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta
escrita com valor global estimado de R$ 29.199,95 (vinte e nove mil, cento e
noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Examinada a aceitabilidade da
proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, e
REPROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria
Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s)
apresentado(s), conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a
desclassificação do licitante. Em 19/02/2020, o licitante LOGGERAIS INDUSTRIA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. foi desclassificado por ter sido
REPROVADO pelo demandante após análise do prospecto do produto ofertado



(Marca LOGGERAIS) encaminhado pelo arrematante, em razão de não atender
à(s) especificação(ões) do edital no que se refere(m) às seguintes dimensões:
Assento - 40 a 43 centímetros de largura por 42 a 46 centímetros de profundidade;
e Encosto de 30 a 35 centímetros de altura por 42 a 46 centímetros de largura, o
que não corresponde às dimensões apresentadas pelo arrematante.

Em 19/02/2020, o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 3º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 3 com valor global
de R$ 31.480,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante LICITATUDO
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME não atendeu à convocação. Em 28/02/2020, o
licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME foi desclassificado e
inabilitado por não atender à convocação para entrega da documentação impressa
(habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos dos itens 12,13 e 14 do
edital.

Em 28/02/2020, o licitante MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., 4º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote
3 com valor global de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Em
02/03/2020, o licitante MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA. foi desclassificado a pedido, conforme justificativa registrada no chat de
mensagens, tendo em vista que o modelo de cadeira ofertado para o lote 04 (cota
reserva do lote 03) já havia sido reprovado.



Em 02/03/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS, 5º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 3 com valor global de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS não atendeu à
convocação. Em 09/03/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS, foi
desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 09/03/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU, 6º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 3 com valor global de R$ 33.500,00
(trinta e três mil e quinhentos reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU atendeu à convocação
apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor global
estimado de R$ 33.499,98 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, e APROVADO(S) pela
Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação
– SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s),
conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a classificação da
proposta e habilitação do licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU. Em 12/03/2020,



cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem
como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento
do menor preço aferido pelo valor global do lote, o licitante ANDRESSA PANINI
ALBISSU foi declarado vencedor para o LOTE 3, com o valor global estimado de
R$ 33.499,98 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e
oito centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção
de interposição de recurso. Em 09/06/2020, não havendo interposição de recurso,
o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor global
estimado de R$ 33.499,98 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos), nas condições estabelecidas no edital, para o
fornecimento estimado de 486 unidades de CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO
ADULTO, com valor unitário correspondente a R$ 68,93 (sessenta e oito reais e
noventa e três centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do
edital.

Lote (4) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE Nº 3)

Em 03/12/2019, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME, 1º classificado na
etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 4 com valor global de R$ 9.390,00
(nove mil, trezentos e noventa reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)



cotado(s), o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME atendeu à convocação
apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor global
estimado de R$ 9.389,52 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade
do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para esta
contratação, bem como, analisada a documentação, e REPROVADO(S) pela
Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação
– SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s),
conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a desclassificação do
licitante. Em 29/01/2020, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi
desclassificado por ter sido REPROVADO pelo demandante, após análise do(s)
prospecto(s) apresentado(s) correspondente(s) ao(s) produto(s) ofertado(s):
cadeira (Marca: MundoOffice/ Modelo: FC), em razão de não atender à(s)
especificação(ões) do edital, qual(is) seja(m): a medida da profundidade do
assento corresponde a 41 cm, divergindo do exigido no edital (considerando a
variação aceitável estabelecida).

Em 29/01/2020, o licitante LOGGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA., 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante
do Lote 4 com valor global de R$ 9.419,70 (nove mil, quatrocentos e dezenove
reais e setenta centavos). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa
ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o
licitante LOGGERAIS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita
com valor global estimado de R$ 9.418,68 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais



e sessenta e oito centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, e REPROVADO(S) pela
Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação
– SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s),
conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a desclassificação do
licitante. Em 19/02/2020, o licitante LOGGERAIS INDUSTRIA COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA. foi desclassificado por ter sido REPROVADO pelo
demandante após análise do prospecto do produto ofertado (Marca LOGGERAIS)
encaminhado pelo arrematante, em razão de não atender à(s) especificação(ões)
do edital no que se refere(m) às seguintes dimensões: Assento - 40 a 43
centímetros de largura por 42 a 46 centímetros de profundidade; e Encosto de 30 a
35 centímetros de altura por 42 a 46 centímetros de largura, o que não
corresponde às dimensões apresentadas pelo arrematante.

Em 19/02/2020, o licitante MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., 3º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote
4 com valor global de R$ 10.525,00 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais).
Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme
previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante MAMUTE BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. atendeu à convocação
apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor global
estimado de R$ 10.497,60 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
sessenta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para



esta contratação, bem como, analisada a documentação, e REPROVADO(S) pela
Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação
– SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s),
conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a inabilitação do licitante
MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.. Em
27/02/2020, o licitante MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA. foi desclassificado por ter sido REPROVADO pelo demandante após análise
do prospecto do produto ofertado (Marca MAMUTE BRASIL/ Modelo: MB 501)
encaminhado pelo arrematante, em razão de não atender à(s) especificação(ões)
do edital: De acordo com o demandante, as dimensões do assento deverão ser: 40
a 43 centímetros de largura por 42 a 46 centímetros de profundidade, o que não
corresponde à largura do assento apresentada pelo arrematante.

Em 27/02/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS, 4º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 4 com valor global de R$
10.692,00 (dez mil, seiscentos e noventa e dois reais). Em 27/02/2020, o licitante
LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS foi desclassificado e inabilitado por
participar do certame/lote exclusivo para Beneficiários da LC 123/06, como
empresa de segmento EPP, e demonstrado Receita Bruta no valor de R$
6.545.738,99 (seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta
e oito reais e noventa e nove centavos), conforme Balanço Patrimonial
apresentado. Nos termos do art. 3º, inciso II, da LC 123/06, considera-se como
empresa de pequeno porte (EPP), empresa que aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.



Em 27/02/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU, 5º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 4 com valor global de R$ 11.900,00
(onze mil e novecentos reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU não atendeu à convocação
registrando pedido de desclassificação. Em 02/03/2020, o licitante ANDRESSA
PANINI ALBISSU foi desclassificado a pedido, conforme justificativa registrada no
chat de mensagens, mediante justificativa que o preço praticado nos dias atuais se
encontra impraticável, devido ao aumento do dólar entre outros.

Em 02/03/2020, o licitante M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME, 6º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 4 com valor global
de R$ 11.919,00 (onze mil, novecentos e dezenove reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante M&R
EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME atendeu à convocação apresentando a
documentação solicitada e proposta escrita com valor global estimado de
R$11.915,10 (onze mil, novecentos e quinze reais e dez centavos). Examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, e APROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços –
GSUPS/Secretaria Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com
o(s) prospecto(s) apresentado(s), conforme declaração constante dos autos;
confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante M&R



EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME. Em 13/03/2020, nos termos do subitem
11.18. do edital, o licitante M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA. ME foi
convocado a apresentar nova proposta comercial, reduzindo o valor unitário
ofertado ao patamar do valor unitário arrematado pela cota principal (lote 3), qual
seja, R$ 68,93 (sessenta e oito reais e noventa e três centavos), tendo
manifestado tempestiva e positivamente. Em 25/05/2020, cumpridas as
formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as
exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço
aferido pelo valor global do lote, o licitante M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
LTDA. ME foi declarado vencedor para o LOTE 4, com o valor global estimado de
R$ 11.166,66 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição
de recurso. Em 09/06/2020, não havendo interposição de recurso, o objeto foi
adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor global estimado de R$
11.166,66 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nas
condições estabelecidas no edital, para o fornecimento estimado de 162 unidades
de CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO, com valor unitário
correspondente a R$ 68,93 (sessenta e oito reais e noventa e três centavos),
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

LOTE (5) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO INFANTIL - (EXCLUSIVO P/
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)



Em 03/12/2019, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS, 1º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 5 com valor global de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS atendeu à
convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor
global estimado de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o limite para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
inabilitação do licitante. Em 02/01/2020, o licitante LUCINEIDE B. DOS SANTOS
MOVEIS foi desclassificado e inabilitado por participar do certame/lote exclusivo
para Beneficiários da LC 123/06, como empresa de segmento EPP, e demonstrado
Receita Bruta no valor de R$ 6.545.738,99 (seis milhões, quinhentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme
Balanço Patrimonial apresentado. Nos termos do art. 3º, inciso II, da LC 123/06,
considera-se como empresa de pequeno porte (EPP), empresa que aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a
R$ 4.800.000,00.

Em 02/01/2020, o licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU, 2º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 5 com valor global de R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa
ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o



licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU atendeu à convocação apresentando a
documentação solicitada e proposta escrita com valor global estimado de R$
49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais). Examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, e APROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços –
GSUPS/Secretaria Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com
o(s) prospecto(s) apresentado(s), conforme declaração constante dos autos;
confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante ANDRESSA
PANINI ALBISSU. Em 29/01/2020, cumpridas as formalidades legais e jurídicas
aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e
econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos,
pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, o
licitante ANDRESSA PANINI ALBISSU foi declarado vencedor para o LOTE 5, com
o valor global estimado de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta
reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de
interposição de recurso. Em 09/06/2020, não havendo interposição de recurso, o
objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor global estimado
de R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais), nas condições
estabelecidas no edital, para o fornecimento estimado de 540 unidades de
CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO INFANTIL, com valor unitário
correspondente a R$ 92,00 (noventa e dois reais), conforme especificações
constantes no Anexo I do edital.



LOTE (6) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA PRINCIPAL)

Em 03/12/2019, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 6
com valor global de R$ 159.999,99 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o
licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM atendeu à
convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor
global estimado de R$ 159.999,30 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e trinta centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta
quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o
valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, e
APROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria
Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s)
apresentado(s), conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a
classificação da proposta e habilitação do licitante COMERCIO SILVEIRA
ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM. Em 23/01/2020, cumpridas as
formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as
exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço
aferido pelo valor global do lote, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA
DE MOVEIS MOGI MIRIM foi declarado vencedor para o LOTE 6, com o valor
global estimado de R$ 159.999,30 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e trinta centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para



manifestação de intenção de interposição de recurso. Em 09/06/2020, não
havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada
vencedora com o valor global estimado de R$ 159.999,30 (cento e cinquenta e
nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), nas condições
estabelecidas no edital, para o fornecimento estimado de 135 unidades de
ESTANTE FACE DUPLA, LATERAL FECHADA, PARA LIVROS, com valor unitário
correspondente a R$ 1.185,18 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e dezoito
centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

LOTE (7) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 6)

Em 03/12/2019, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 7
com valor global de R$ 79.999,99 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e
nove reais e noventa e nove centavos). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta
escrita com valor global estimado de R$ 53.333,10 (cinquenta e três mil, trezentos
e trinta e três reais e dez centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta
quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o
valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, e



APROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria
Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s)
apresentado(s), conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a
classificação da proposta e habilitação do licitante COMERCIO SILVEIRA
ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM. Em 23/01/2020, cumpridas as
formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as
exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço
aferido pelo valor global do lote, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA
DE MOVEIS MOGI MIRIM foi declarado vencedor para o LOTE 7, com o valor
global estimado de R$ 53.333,10 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três
reais e dez centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de
intenção de interposição de recurso. Em 09/06/2020, não havendo interposição de
recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor global
estimado de R$ 53.333,10 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e dez
centavos), nas condições estabelecidas no edital, para o fornecimento estimado de
45 unidades de ESTANTE FACE DUPLA, LATERAL FECHADA, PARA LIVROS,
com valor unitário correspondente a R$ 1.185,18 (um mil, cento e oitenta e cinco
reais e dezoito centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do
edital.

LOTE (8) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA PRINCIPAL)



Em 03/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS
LTDA. – ME, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 8
com valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante RODRIGUES E
MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME não atendeu à convocação. Em
26/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. –
ME foi desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 26/12/2019, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 8
com valor global de R$ 80.999,99 (oitenta mil, novecentos e noventa e nove reais
e noventa e nove centavos). Convocado a apresentar nova proposta mais
vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta
escrita com valor global estimado de R$ 72.900,00 (setenta e dois mil e
novecentos reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, e REPROVADO(S) pela
Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria Municipal de Educação
– SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s) apresentado(s),



conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a inabilitação do licitante
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM. Em 06/12/2019,
o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM foi
desclassificado por ter sido REPROVADO pelo demandante após análise do
prospecto do produto ofertado encaminhado pelo arrematante, em razão de não
atender à(s) especificação(ões) do edital no que se refere(m) a: o item (SICAM
78121) ofertado corresponde à "estante dupla face" e o edital exige estante face
simples; os anteparos são fixados com 4(quatro) parafusos e pela descrição do
arrematante 6(seis) parafusos.

Em 06/12/2019, o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA., 3º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 8 com valor global
de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. não atendeu à
convocação. Em 13/02/2020, o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO
LTDA. foi desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega
da documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e
termos dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 13/02/2020, tendo em vista que os demais classificados na disputa do lote
ofertaram valores superiores ao estimado para esta contratação, os licitantes
remanescentes W3 INDÚSTRIA METALURGICA LTDA., WTEC MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA., LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
e CLASSIC COMÉRCIO LTDA, foram convocados a se manifestarem quanto ao



interesse em apresentar nova proposta, ofertando o valor global (MÁXIMO)
estimado para o lote no valor de R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 930,67 (novecentos e
trinta reais e sessenta e sete centavos) o valor unitário (MÁXIMO) aceitável para o
item, conforme pesquisa de mercado constante nos autos. Em 13/02/2019,
somente o licitante W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. atendeu à solicitação
de adequação de preço ao valor de mercado.

Em 13/02/2019, o licitante W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. 4º classificado
na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 8 com valor global de R$
75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete
centavos). Convocado a apresentar documentação e catálogo(s)/prospecto(s)
do(s) item(ens) cotado(s), o licitante W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita
com valor global estimado de R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta
e quatro reais e vinte e sete centavos). Examinada a aceitabilidade da proposta
quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o
valor para esta contratação, bem como, analisada a documentação, e
APROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços – GSUPS/Secretaria
Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com o(s) prospecto(s)
apresentado(s), conforme declaração constante dos autos; confirmou-se a
classificação da proposta e habilitação do licitante W3 INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA. Em 18/02/2020, cumpridas as formalidades legais e
jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e
seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global



do lote, o licitante W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. foi declarado vencedor
para o LOTE 8, com o valor global estimado de R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), ficando aberto o prazo
de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 19/02/2020, em conformidade com o item 16 do edital, o licitante COMERCIO
SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM manifestou, tempestivamente,
intenção em interpor recurso. Diante do registro da intenção em interpor recurso do
licitante acima mencionado, a pregoeira da disputa abriu prazo legal para
apresentação formal das razões e contrarrazões dos recursos pelo COMERCIO
SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM que tempestivamente o fez.
Analisadas as alegações recursais pela Recorrente, o recurso interposto pelo
licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM para o
lote 8 foi julgado improcedente, permanecendo vencedor o licitante W3
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Em 09/06/2020, tendo sido julgado
improcedente o recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), nas condições estabelecidas no
edital, para o fornecimento estimado de 81 unidades de ESTANTE FACE
SIMPLES, LATERAL FECHADA, PARA LIVROS, com valor unitário
correspondente a R$ R$ 930,67 (novecentos e trinta reais e sessenta e sete
centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.



LOTE (9) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 8)

Em 03/12/2019, o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA., 1º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 9 com valor global
de R$ 13.145,00 (treze mil, cento e quarenta e cinco reais), registrando
imediatamente o seu pedido de desclassificação. Em 10/12/2019, o licitante GGL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. foi desclassificado a pedido, conforme
justificativa registrada no chat de mensagens de ter enviado equivocadamente o
valor do último lance.

Em 10/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS
LTDA. – ME, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 9
com valor global de R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante RODRIGUES E
MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME não atendeu à convocação. Em
26/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. –
ME foi desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 26/12/2020, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM, 3º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 9
com valor global de R$ 30.149,99 (trinta mil, cento e quarenta e nove reais e



noventa e nove centavos). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa
ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o
licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM atendeu à
convocação apresentando a documentação solicitada e proposta escrita com valor
global estimado de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). Examinada
a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor para esta contratação, bem como, analisada a
documentação, e REPROVADO(S) pela Gerência de Suprimentos e Serviços –
GSUPS/Secretaria Municipal de Educação – SMED o(s) produto(s) de acordo com
o(s) prospecto(s) apresentado(s), conforme declaração constante dos autos;
confirmou-se a inabilitação do licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI MIRIM. Em 06/02/2020, o licitante COMERCIO SILVEIRA
ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM foi desclassificado por ter sido
REPROVADO pelo demandante após análise do prospecto do produto ofertado
encaminhado pelo arrematante, em razão de não atender à(s) especificação(ões)
do edital no que se refere(m) a: o item (SICAM 78121) ofertado corresponde à
"estante dupla face" e o edital exige estante face simples; os anteparos são fixados
com 4(quatro) parafusos e pela descrição do arrematante 6(seis) parafusos.

Em 06/02/2020, o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 4º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 9 com valor global
de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Convocado a apresentar
nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º,
inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s)
do(s) item(ens) cotado(s), o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME



não atendeu à convocação. Em 10/02/2020, o licitante LICITATUDO
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi desclassificado por, apesar da tentativa, não
reduzir o valor ofertado ao patamar do valor praticado no mercado, conforme
pesquisa de preço constante dos autos.

Em 10/02/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA., 5º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 9 com valor global de R$ 100.000,00
(cem mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o
licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA. registrou nova proposta reduzindo o valor
ofertado mas não o suficiente para adequação ao valor estimado para a contração.
Em 12/02/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA. foi desclassificado por,
apesar da tentativa, não reduzir o valor ofertado ao patamar do valor praticado no
mercado, conforme pesquisa de preço constante dos autos.

Em 12/02/2020, não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO, não havendo manifestação/interposição de recurso.

Em 22/05/2020, nos termos do subitem 11.16. do edital e considerando que não
houve vencedor para a COTA RESERVADA (Lote 9), a empresa W3 INDUSTRIA
METALÚRGICA LTDA., vencedora da Cota Principal (Lote 8) foi convocada a se
manifestar quanto à possibilidade de lhe ser adjudicado o objeto do Lote 9, no(s)
mesmo(s) valor(es) e marca(s) já ofertados para a cota principal, conforme previsto
no subitem 11.16. do edital c/c art. Art. 15 § 1º da Lei Municipal. 10.640/13, o que
foi confirmado tempestivamente. Em 28/05/2020, cumpridas as formalidades legais



e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e
seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global
do lote, o licitante W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. foi declarado vencedor
para o LOTE 9, com o valor global estimado de R$ 25.128,09 (vinte e cinco mil,
cento e vinte e oito reais e nove centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas
para manifestação de intenção de interposição de recurso. Em 09/06/2020, tendo
sido julgado improcedente o recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada
vencedora com o valor global estimado de R$ 25.128,09 (vinte e cinco mil, cento e
vinte e oito reais e nove centavos), nas condições estabelecidas no edital, para o
fornecimento estimado de 27 unidades de ESTANTE FACE SIMPLES, LATERAL
FECHADA, PARA LIVROS, com valor unitário correspondente a R$ R$ 930,67
(novecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), conforme especificações
constantes no Anexo I do edital.

LOTE (10) - ARMÁRIO SIMPLES - (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

Em 03/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS
LTDA. – ME, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 10
com valor global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, e seiscentos reais).
Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme
previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e
catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens) cotado(s), o licitante RODRIGUES E



MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME não atendeu à convocação. Em
26/12/2019, o licitante RODRIGUES E MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA. –
ME foi desclassificado e inabilitado por não atender à convocação para entrega da
documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos
dos itens 12,13 e 14 do edital.

Em 26/12/2019, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS
MOGI MIRIM, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote
10 com valor global de R$ 79.549,99 (setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e
nove reais e noventa e nove centavos). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, documentação e catálogo(s)/prospecto(s) do(s) item(ens)
cotado(s), o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM atendeu à convocação apresentando a documentação solicitada e proposta
escrita com valor global estimado de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e
oitocentos reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a
inabilitação do licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM. Em 30/01/2020, o licitante COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI MIRIM foi desclassificado e inabilitado por não atendimento ao
subitem 12.3.3.2. do edital, uma vez que deixou de apresentar Relatório de
desempenho de produto segundo normas da ABNT NBR 8094 e ABNT NBR-5770
para o item ofertado.



Em 30/01/2020, o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA., 3º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 10 com valor global
de R$ 79.550,00 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante GGL INDÚSTRIA DE
MÓVEIS DE AÇO LTDA. não atendeu à convocação registrando no chat de
mensagens a impossibilidade de adequação do valor ofertado ao de referência.
Em 30/01/2020, o licitante GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA. foi
desclassificado a pedido, conforme justificativa registrada no chat de mensagens,
alegando não ser possível reduzir o valor ofertado ao de referência desta licitação.

Em 30/01/2020, o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, 4º
classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 10 com valor global
de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Convocado a apresentar nova proposta
mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei
Federal nº. 10.520/02, o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME não
se manifestou formalmente no chat de mensagens no prazo estabelecido, porém
informou verbalmente a impossibilidade de redução do valor ofertado. Em
31/01/2020, o licitante LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi
desclassificado por, apesar da tentativa, não reduzir o valor ofertado ao patamar
do valor praticado no mercado, conforme pesquisa de preço constante dos autos.

Em 31/01/2020, o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA., 5º classificado na etapa
de lances, tornou-se arrematante do Lote 10 com valor global de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.



10.520/02, registrou nova proposta reduzindo o valor ofertado mas não o suficiente
para adequação ao valor estimado para a contração. Em 03/02/2020, o licitante
CLASSIC COMÉRCIO LTDA. foi desclassificado por apresentar proposta com
valor excessivo/acima do preço praticado no mercado, conforme pesquisa anexa
aos autos.

Em 03/02/2020, não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO, não havendo manifestação/interposição de recurso.

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

Wanice Lima

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019



Processo nº 04-001.783/19-29

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário para as bibliotecas
escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - RME, por um
período de 12 (doze) meses.

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor
global do lote, observadas as exigências do edital e anexo(s), o objeto desta
licitação às seguintes empresas:

LOTE (1) - MESA SEXTAVADA MÉDIA (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

FRACASSADO

LOTE (2) - MESA SEXTAVADA (INFANTIL) - (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

FRACASSADO

LOTE (3) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSU



QUANTITATIVO: 486 unidades de cadeira ergonômica para uso adulto; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 33.499,98 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e oito centavos).

LOTE (4) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE Nº 3)

EMPRESA: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA. ME

QUANTITATIVO: 162 unidades de cadeira ergonômica para uso adulto; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 11.166,66 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta
e seis centavos)



LOTE (5) - CADEIRA ERGONÔMICA - USO INFANTIL - (EXCLUSIVO -
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSU

QUANTITATIVO: 540 unidades de cadeira ergonômica para uso infantil; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).

LOTE (6) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

QUANTITATIVO: 135 unidades de estante face dupla; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 159.999,30 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e trinta centavos).



LOTE (7) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 6)

EMPRESA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

QUANTITATIVO: 45 unidades de estante face dupla; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 53.333,10 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais
e dez centavos).

LOTE (8) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

QUANTITATIVO: 81 unidades de estante face simples; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.



VALOR GLOBAL: R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e vinte e sete centavos).

LOTE (9) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 8)

EMPRESA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

QUANTITATIVO: 27 unidades de estante face simples; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 25.128,09 (vinte e cinco mil, cento e vinte e oito reais e nove
centavos).

LOTE (10) - ARMÁRIO SIMPLES - (EXCLUSIVO - BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06)

FRACASSADO



Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019

Processo nº 04-001.783/19-29

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário para as bibliotecas
escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - RME, por um
período de 12 (doze) meses.

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor
preço aferido pelo valor global do lote para o objeto em epígrafe, conforme
especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos
autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos:

LOTE (1) - MESA SEXTAVADA MÉDIA (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)



FRACASSADO

LOTE (2) - MESA SEXTAVADA (INFANTIL) - (EXCLUSIVO P/ PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

FRACASSADO

LOTE (3) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSU

QUANTITATIVO: 486 unidades de cadeira ergonômica para uso adulto; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 33.499,98 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e oito centavos).



LOTE (4) - CADEIRA ERGONÔMICA PARA USO ADULTO - (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE Nº 3)

EMPRESA: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA. ME

QUANTITATIVO: 162 unidades de cadeira ergonômica para uso adulto; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 11.166,66 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta
e seis centavos)

LOTE (5) - CADEIRA ERGONÔMICA - USO INFANTIL - (EXCLUSIVO -
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06)

EMPRESA: ANDRESSA PANINI ALBISSU

QUANTITATIVO: 540 unidades de cadeira ergonômica para uso infantil; conforme
especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.



VALOR GLOBAL: R$ 49.680,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais).

LOTE (6) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

QUANTITATIVO: 135 unidades de estante face dupla; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 159.999,30 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e trinta centavos).

LOTE (7) - ESTANTE FACE DUPLA - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 6)

EMPRESA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

QUANTITATIVO: 45 unidades de estante face dupla; conforme especificações do
edital.



VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 53.333,10 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais
e dez centavos).

LOTE (8) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

QUANTITATIVO: 81 unidades de estante face simples; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 75.384,27 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e vinte e sete centavos).

LOTE (9) - ESTANTE FACE SIMPLES - (COTA RESERVADA REFERENTE AO
LOTE 8)

EMPRESA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.



QUANTITATIVO: 27 unidades de estante face simples; conforme especificações do
edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão
Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 25.128,09 (vinte e cinco mil, cento e vinte e oito reais e nove
centavos).

LOTE (10) - ARMÁRIO SIMPLES - (EXCLUSIVO - BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06)

FRACASSADO

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


