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ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

LOTES 01 AO 12
 
Processo nº 04.000.623/21-31
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico joelhos em PVC e outros, por preço unitário de cada item do lote, para
atender demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do edital.

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) - JOELHO EM PVC, COLA, 45 GRAUS, BITOLA DE 40 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$82.323,60 (Oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos).
 
Ainda em 15/10/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Durante o prazo, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 19/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi desclassificado por ter
ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o
licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP com o valor global ofertado de R$84.936,15 (Oitenta e quatro mil, novecentos
e trinta e seis reais e quinze centavos) passou à arrematante do lote.
 
Também em 19/10/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 2º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 09/11/2021 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor
acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante DPR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA-EPP com o valor global ofertado de R$89.700,00 (Oitenta e nove mil e setecentos reais) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 09/11/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 17/12/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do
preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, 4º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$93.999,86 (Noventa e três mil, novecentos e noventa e
nove reais e oitenta e seis centavos) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 17/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 28/12/2021 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante MEGA COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 5º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais)
passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 28/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 5º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME informou que não poderia ofertar nova
proposta.
 
Em 29/12/2021 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi desclassificado por ter ofertado proposta com
valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante IMPÉRIO
DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS, 6º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$136.478,60 (Cento e
trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 29/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 6º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS não ofertou nova proposta.
 
Em 03/01/2022 o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS foi desclassificado por ter ofertado proposta
com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante BR
ONLINE ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, 7º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$1.500.000,00 (Um milhão
e quinhentos mil reais) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 03/01/2022, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 7º arrematante do lote a possibilidade de
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apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante BR ONLINE ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP não ofertou nova proposta.
 
Em 05/01/2022 o licitante BR ONLINE ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com
valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (2) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA, 45 GRAUS, BITOLA DE 50 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$85.788,17 (Oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).
 
Ainda em 15/10/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Durante o prazo, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 19/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi desclassificado por ter
ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o
licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, 2º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$91.709,70 (Noventa
e um mil, setecentos e nove reais e setenta centavos) passou à arrematante do lote.
 
Também em 19/10/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 2º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 09/11/2021 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor
acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante DPR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA-EPP, 3º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$101.900,00 (Cento e um mil e novecentos reais) passou à
arrematante do lote.
 
Ainda em 09/11/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 17/12/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do
preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, 4º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$101.995,96 (Cento e um mil, novecentos e noventa e
cinco reais e noventa e seis centavos) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 17/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 29/12/2021 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante MEGA COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 5º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$154.000,00 (Cento e cinquenta e quatro mil
reais) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 29/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 5º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME informou que não poderia ofertar nova
proposta.
 
Em 29/12/2021 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi desclassificado por ter ofertado proposta com
valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante IMPÉRIO
DUCTIL TUBOS E CONEXOES VENDAS E SERVIÇOS, 6º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$167.420,20 (Cento e
sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 29/12/2021, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 6º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS não ofertou nova proposta.
 
Em 03/01/2022 o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS foi desclassificado por ter ofertado proposta
com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (3) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA, 90 GRAUS, BITOLA DE 20 MM, 25MM E 40MM - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$73.173,26 (Setenta e três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos).
 
Em 03/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi desclassificado por deixar
de atender ao subitem 15.1.1 do edital: “No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que compõem o lote; portanto
quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto”. A licitante 1ª
arrematante do lote ofertou o valor unitário de R$4,18 para o item 03, sendo que o valor unitário da pesquisa de mercado para esse lote é
R$2,43. Nessa mesma data, o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$76.463,60 (Setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 05/01/2022 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 –
alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante DPR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA-EPP, 3º classificado com o valor global ofertado de R$76.700,00 (Setenta e seis mil reais e setecentos reais) passou à
arrematante do lote.



 
Também em 05/01/2022, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 10/01/2022 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do
preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL
VANGUARDEIRA EIRELI, 4º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$82.949,97 (Oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e
nove reais e noventa e sete centavos) passou à arrematante do lote.
 
Também em 10/01/2022, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI informou que não poderia ofertar nova proposta.
 
Em 14/01/2022 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante MEGA COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 5º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$84.390,00 (Oitenta e quatro mil, trezentos e
noventa reais) passou à arrematante do lote.
 
Também em 14/01/2022, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 5º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 5º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo, o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME informou que não poderia ofertar nova
proposta.
 
Em 17/01/2022 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME foi desclassificado por ter ofertado proposta
com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante IMPÉRIO
DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS, 6º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$165.188,00 (Cento e
sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais) passou à arrematante do lote.
 
Também em 17/01/2022, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame,
assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 6º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.
 
Durante o prazo concedido, o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS não ofertou nova proposta.
 
Em 18/01/2022 o licitante IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS foi desclassificado por ter ofertado proposta
com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (4) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA; JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$73.125,23
(Setenta e três mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 14/02/2022, a empresa DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$73.043,21 (Setenta e três mil, quarenta e três reais e vinte e um centavos) com os seguintes valores unitários:
 
1) Joelho em PVC, para água, cola, 90 graus, bitola de 50 MM, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2456. Quantidade: 14.206 unidades.
Preço unitário: R$ 2,18 (Dois reais e dezoito centavos).
 
2) Joelho em PVC, para água, rosca, 90 graus, bitola de ½ polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2445. Quantidade: 14.973
unidades. Preço unitário: R$ 2,81 (Dois reais e oitenta e um centavos).
 
Lote (5) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA, 90 GRAUS, BITOLA DE 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$27.999,99
(Vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
 
Em 21/12/2021 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 14.2.4 do edital (Não
enviou o balanço do último exercício social da empresa). Nessa mesma data, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, 2º
classificado com o valor global ofertado de R$28.000,00 (Vinte e oito mil reais) passou à arrematante do lote.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 2º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 14/02/2022, a empresa DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$27.951,36 (Vinte sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) com o seguinte valor unitário:
 
1) Joelho em PVC, para água, rosca, 90 graus, bitola de 3/4 polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2447. Quantidade: 14.558
unidades. Preço unitário: R$1,92 (Um real e noventa e dois centavos).
 
Lote (6) - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SILICONE -
COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$388.211,94 (Trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos).
 

É



Em 21/12/2021 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 –
alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante MEGA COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais)
passou à arrematante do lote.
 
Em 28/12/2021 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de
“os materiais relacionados no lote 6 sofreram uma alta muito forte em novembro de 2021. Gostaríamos de verificar a possibilidade de
exclusão do lote em nossa proposta”. Nessa mesma data, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CONSUMO LTDA, 3º classificado com o valor global ofertado de R$431.065,07 (Quatrocentos e trinta e um mil, sessenta e cinco reais e sete
centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 17/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi desclassificado por deixar
de atender ao subitem 15.1.1 do edital: “No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que compõem o lote; portanto
quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto”. A licitante 3ª
arrematante do lote ofertou o valor unitário de R$22,44 para o item 02, sendo que o valor unitário da pesquisa de mercado para esse item é
R$21,99. Nessa mesma data, o licitante MERCEARIA INDIANOPÓLIS LTDA – EPP, 4º classificado com o valor global ofertado de
R$431.066,00 (Quatrocentos e trinta e um mil e sessenta e seis reais) passou à arrematante do lote.
 
Também em 17/01/2022 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Como não haviam beneficiários da LC 123/2006 dentro do
intervalo de 5%, o licitante MERCEARIA INDIANOPÓLIS LTDA – EPP continuou com arrematante do lote.
 
Em 19/01/2022 o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP foi desclassificado a pedido sob a alegação de “Não conseguimos
fornecer o lote dentro do valor de referência solicitado para o item 2, pode desclassificar minha proposta, caso não seja interessante para a
Prefeitura a aquisição.” Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, 5º classificado com o valor global ofertado
de R$457.479,99 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante
do lote.
 
Em 19/01/2021 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 14.2.4 do edital (Não
enviou o balanço do último exercício social da empresa). Nessa mesma data, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL
BARTOLOMEU S/A, 6º classificado com o valor global ofertado de R$463.000,00 (Quatrocentos e sessenta e três mil reais) passou à
arrematante do lote.
 
Também em 19/01/2022 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Como não havia beneficiários dentro do intervalo de 5%,
conforme a LC 123/2006, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A permaneceu como arrematante do lote.
 
Em 26/01/2022, tendo em vista os valores unitários ofertados para este lote (Item 02=R$20,33; item 03= R$8,79 e item 04= R$5,68) se
encontrarem maiores que os valores ofertados para o lote 07 (Item 02= R$15,82; item 03= R$5,56 e item 04= R$4,80) a Pregoeira da disputa
solicitou a possibilidade de apresentação de uma nova proposta nos termos do subitem 12.25 do edital. Dentro do prazo de 24 horas, o
licitante, 6º arrematante do lote não aceitou ofertar novos valores unitários para os itens 02, 03 e 04, conforme mensagem enviada no “Chat de
Mensagens” do site do Banco do Brasil.
 
Nessa mesma data, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi desclassificado por deixar de atender ao
subitem 12.25 do edital (Não aceitou ofertar os valores unitários dos itens 02, 03 e 04 com diferença de até 10% em relação aos valores
unitários dos itens 02, 03 e 04 do lote 07). Também em 26/01/2022, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, 7º classificado
com o valor global ofertado de R$649.000,00 (Seiscentos e quarenta e nove mil reais) passou à arrematante do lote.
 
Continuando em 26/01/2022, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3
– alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo).
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (7) - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SILICONE -
COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 6 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$129.426,44 (Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 26/01/2022, a empresa FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto, em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$129.415,01 (Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quinze reais e um centavo) com o seguinte valor unitário:
 
1) Adesivo plástico para tubos e conexões em PVC, frasco com 175 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme o anexo I do edital.
SICAM: 29702. Quantidade: 1.687 frascos. Preço unitário: R$10,33 (Dez reais e trinta e três centavos).
 
2) Engate para lavatório, extremidades em latão cromado, malha em aço, flexível, 1/2 polegada, 40 cm de comprimento, conforme o anexo I
do edital. SICAM: 64927. Quantidade: 2.301 unidades. Preço unitário: R$15,82 (Quinze reais e oitenta e dois centavos).
 
3) Ligação para vaso sanitário, em polipropileno, diâmetro externo 38,1 mm, comprimento ajustável, conforme o anexo I do edital. SICAM:
56939. Quantidade: 1.618 unidades. Preço unitário: R$5,56 (Cinco reais e cinquenta e seis centavos).
 
4) Silicone, vedante, com anti-mofo, tubo com aproximadamente 50 gramas, conforme o anexo I do edital. SICAM: 54372. Quantidade:
13.873 tubos. Preço unitário: R$4,80 (Quatro reais e oitenta centavos).
 
Lote (8) - BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRA, EM BORRACHA, 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$1.550,00 (Um mil, quinhentos e cinquenta reais).
 
Em 21/12/2021 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi inabilitado por deixar de atender ao subitem:
14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante BRR
DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$1.864,80 (Um
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) passou à arrematante do lote.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 



Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 2º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 25/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CONSUMO LTDA foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.864,80 (Um mil, oitocentos e sessenta e quatro
reais e oitenta centavos) com o seguinte valor unitário:
 
1) Bucha vedante para torneira, conforme o anexo I do edital. SICAM: 23619. Quantidade: 15.540 unidades. Preço unitário: R$ 0,12 (Doze
centavos).
 
Lote (9) - LIXA DE ÁGUA Nº 100, 120, 150, 180,220, 400 - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$314.000,00 (Trezentos e quatorze mil reais).
 
Em 21/12/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 – alínea “a”
do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade
que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante FX COMERCIO E
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, 2º classificado com o valor global ofertado de R$314.346,00 (Trezentos e quatorze mil, trezentos e
quarenta e seis reais) passou à arrematante do lote.
 
Em 28/12/2021 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 –
alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante LICITARE
PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP, 3º classificado com o valor global ofertado de R$322.906,81 (Trezentos e vinte e dois
mil, novecentos e seis reais e oitenta e um centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 12/01/2022 o licitante LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado por deixar de atender ao subitem:
14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, 4º classificado com o valor global ofertado de R$326.509,97 (Trezentos e vinte e seis mil,
quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos) passou à arrematante do lote.
 
Ainda em 12/01/2022 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 14.2.4 do edital
(Não enviou o balanço do último exercício social da empresa). Também em 12/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA, 5º classificado com o valor global ofertado de R$404.000,00 (Quatrocentos e quatro mil reais) passou
à arrematante do lote.
 
Em 17/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi inabilitado por deixar de
atender ao subitem: 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Ainda em 17/01/2022,
o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA – EPP, 6º classificado com o valor global ofertado de R$404.370,00 (Quatrocentos e
quatro mil, trezentos e setenta reais) passou à arrematante do lote.
 
Também em 17/01/2022 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante MEGA COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova
proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 12.18 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia 18/01/2022,
às 14 h (horário de Brasília).
 
No dia 18/01/2022, às 14 h, dentro do prazo estabelecido, o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME
ofertou nova proposta no valor global de R$384.111,06 (Trezentos e oitenta e quatro mil, cento e onze reais e seis centavos), passando assim,
a ser arrematante do lote. Então, o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA – EPP foi desclassificado em virtude da verificação e
concessão do benefício da Lei Complementar 123/06.
 
Em 19/01/2022 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi inabilitado por deixar de atender ao subitem:
14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo).
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Como o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 7º arrematante do lote foi inabilitado e ele se tornou 6º
arrematante em virtude da verificação e concessão do benefício da Lei Complementar 123/06, o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS
LTDA – EPP foi reclassificado.
 
Ainda 19/01/2022 o licitante MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA – EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 – alínea
“a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo).
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (10) - LIXA DE ÁGUA Nº 100, 120, 150, 180, 220 E 400 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 (EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$101.700,00 (Cento e um mil e setecentos reais).
 
Em 12/01/2022 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 – alínea “a”
do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade
que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante FX COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, 2º classificado com o valor global ofertado de R$104.799,99 (Cento e quatro mil, setecentos e noventa e
nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 14/01/2022 o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 –
alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Também em 14/01/2022, o licitante LICITARE
PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA – EPP, 3º classificado com o valor global ofertado de R$107.638,15 (Cento e sete mil,
seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 17/01/2022 o licitante LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA – EPP foi inabilitado por deixar de atender ao
subitem: 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Ainda em 17/01/2022, o licitante
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, 4º classificado com o valor global ofertado de R$110.623,38 (Cento e dez mil, seiscentos e vinte
e três reais e trinta e oito centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 21/01/2022 o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado por deixar de atender aos subitens: 14.2.3 – alínea “a”
do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade
que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo) e 14.2.4 do edital (Não enviou o balanço do último exercício
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social da empresa). Nessa mesma data, o licitante, BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO, 5º classificado
com o valor global ofertado de R$134.790,00 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa reais) passou à arrematante do lote.
 
Em 24/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi inabilitado por deixar de
atender ao subitem: 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o
licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME, 6º classificado com o valor global ofertado de R$134.795,84
(Cento e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 24/01/2022 o licitante MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME foi inabilitado por deixar de atender ao subitem:
14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo).
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Lote (11) - LUVA EM PVC - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$26.900,00
(Vinte e seis mil e novecentos reais).
 
Em 21/12/2021 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi inabilitado por deixar de atender ao subitem: 14.2.3 – alínea “a”
do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade
que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Nessa mesma data, o licitante BRR DISTRIBUIDORA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$34.860,17 (Trinta e quatro mil,
oitocentos e sessenta reais e dezessete centavos) passou à arrematante do lote.
 
Pelo princípio da autotutela, em 12/01/2022, o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi reclassificado, uma vez que a
Pregoeira inabilitou o 1º arrematante do lote indevidamente.
 
Em 19/01/2022 o licitante DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 15.1.1 do edital:
“No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que compõem o lote; portanto quando da avaliação da aceitabilidade da
proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto”. A licitante 1ª arrematante do lote ofertou o valor unitário de
R$2,10 para o item 02, sendo que o valor unitário da pesquisa de mercado para esse item é R$1,88. Nessa mesma data, o licitante BRR
DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$34.860,17
(Trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e dezessete centavos) passou à arrematante do lote.
 
Em 21/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi desclassificado por deixar
de atender ao subitem 15.1.1 do edital: “No certame será analisado o valor unitário de cada item/produto que compõem o lote; portanto
quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item/produto”. A licitante 2ª
arrematante do lote, alegou que não consegue fazer o item 02 do lote 11 dentro do valor de referência, conforme mensagem enviada no chat
de mensagens do Banco do Brasil. Nessa mesma data, o licitante FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, 3º classificado com o
valor global ofertado de R$35.846,72 (Trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais, setenta e dois centavos) passou à arrematante do
lote.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 3º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e aprovada pela
Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 14/02/2022, a empresa FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$31.853,50 (Trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) com os seguintes valores unitários:
 
1) Luva em PVC, de redução, para água, cola, bitola de 25 x 20 mm, conforme o anexo I do edital. SICAM: 39104. Quantidade: 3.334
unidades. Preço unitário: R$1,15 (Um real e quinze centavos).
 
2) Luva em PVC, de redução, para água, rosca, bitola de ¾ X ½ polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2310. Quantidade: 3.498
unidades. Preço unitário: R$1,88 (Um real e oitenta e oito centavos).
 
3) Luva em PVC, para água, cola, bitola de 20 mm, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2291. Quantidade: 3.390 unidades. Preço unitário:
R$0,45 (Quarenta e cinco centavos).
 
4) Luva em PVC, para água, cola, bitola de 25 mm, conforme o anexo I do edital. SICAM: 22849. Quantidade: 3.345 unidades. Preço
unitário: R$0,62 (Sessenta e dois centavos).
 
5) Luva em PVC, para água, rosca, bitola de 1/2 polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2284. Quantidade: 3.392 unidades. Preço
unitário: R$0,97 (Noventa e sete centavos).
 
6) Luva em PVC, para água, rosca, bitola de 3/4 polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 2285. Quantidade: 5.608 unidades. Preço
unitário: R$1,49 (Um real e quarenta e nove centavos).
 
7) Luva em PVC, para água, rosca e cola, bitola de 20 mm x 1/2 polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 27519. Quantidade: 3.233
unidades. Preço unitário: R$1,23 (Um real e vinte e três centavos).
 
8) Luva em PVC, para água, rosca e cola, bitola de 25 mm x 3/4 polegada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 27518. Quantidade: 3.379
unidades. Preço unitário: R$1,83 (Um real e oitenta e três centavos).
 
Lote (12) - NIPLE EM PVC; PEÇA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 15/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$31.867,71 (Trinta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas
pela Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais/ Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias em 12/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CONSUMO LTDA foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$31.867,71 (Trinta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) com os
seguintes valores unitários dos itens:
 



1) Niple em pvc, rosca, sextavado, bitola de 1/2 polegada conforme o anexo I do edital. SICAM: 2279. Quantidade: 8.956 unidades. Preço
unitário: R$0,75 (Setenta e cinco centavos).
 
2) Niple em pvc, rosca, sextavado, bitola de 3/4 polegada conforme o anexo I do edital. SICAM: 4692. Quantidade: 8.689 unidades. Preço
unitário: R$0,75 (Setenta e cinco centavos).
 
3) Peça para válvula de descarga, conforme o anexo I do edital. SICAM: 79445. Quantidade: 1775 unidades. Preço unitário: R$10,49 (Dez
reais e quarenta e nove centavos).
 

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

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO PARCIAL - LOTES 04, 05, 07, 08, 11 E 12

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021
 
Processo nº 04.000.623/21-31
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico joelhos em PVC e outros, por preço unitário de cada item do lote, para
atender demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do edital.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:
 
Lote (4) – JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA; JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 07.106.755/0001-14.
- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$73.043,21 (Setenta e três mil, quarenta e três reais e vinte e um centavos).
 
Lote (5) – JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA, 90 GRAUS, BITOLA DE 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 07.106.755/0001-14.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$27.951,36 (Vinte sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).
 
Lote (7) - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SILICONE -
COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 6 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP. CNPJ: 13.857.945/0001-76.
- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$129.415,01 (Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quinze reais e um centavo).
 
Lote (8) - BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRA, EM BORRACHA, 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA. CNPJ: 33.737.303/0001-40.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$1.864,80 (Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
 
Lote (11) - LUVA EM PVC - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. CNPJ: 13.857.945/0001-76.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$31.853,50 (Trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
 
Lote (12) - NIPLE EM PVC; PEÇA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA. CNPJ: 33.737.303/0001-40.
- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$31.867,71 (Trinta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).
 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL – LOTES 01 AO 12

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021
 
Processo nº 04.000.623/21-31
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico joelhos em PVC e outros, por preço unitário de cada item do lote, para
atender demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação constante no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material hidráulico joelhos em PVC e outros, por preço unitário
de cada item do lote, para atender demanda do Município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificação
constante no anexo I 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:
 
Lote (1) - JOELHO EM PVC, COLA, 45 GRAUS, BITOLA DE 40 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (2) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA, 45 GRAUS, BITOLA DE 50 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (3) - JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA, 90 GRAUS, BITOLA DE 20 MM, 25MM E 40MM - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (4) – JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, COLA; JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 07.106.755/0001-14.

Á



- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$73.043,21 (Setenta e três mil, quarenta e três reais e vinte e um centavos).
 
Lote (5) – JOELHO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA, 90 GRAUS, BITOLA DE 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 07.106.755/0001-14.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$27.951,36 (Vinte sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).
 
Lote (6) - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SILICONE -
COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (7) - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SILICONE -
COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 6 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP. CNPJ: 13.857.945/0001-76.
- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$129.415,01 (Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quinze reais e um centavo).
 
Lote (8) - BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRA, EM BORRACHA, 3/4 POLEGADA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA. CNPJ: 33.737.303/0001-40.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$1.864,80 (Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
 
Lote (9) - LIXA DE ÁGUA Nº 100, 120, 150, 180,220, 400 - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (10) - LIXA DE ÁGUA Nº 100, 120, 150, 180, 220 E 400 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 (EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- Fracassado.
 
Lote (11) - LUVA EM PVC - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. CNPJ: 13.857.945/0001-76.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$31.853,50 (Trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
 
Lote (12) - NIPLE EM PVC; PEÇA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA. CNPJ: 33.737.303/0001-40.
- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
- VALOR GLOBAL: R$31.867,71 (Trinta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


