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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
Processo nº: 04.000703.20.98
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: papel higiênico, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos.
Em 25/08/20, o licitante QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 684.500,00.
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 QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.
Nos termos do subitem 13.5 e do Anexo IV do edital, a empresa foi convocada a apresentar amostras para a devida análise se os produtos
ofertados estão em acordo com as exigências do edital. Analisadas pelo setor responsável, as amostras foram consideradas aprovadas.
Nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os
preços ofertados não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior
valor – o novo valor global estimado ofertado foi de R$ 642.164,60.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, a empresa QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI foi declarada
vencedora do lote.
Em 18/09/20, em conformidade com o que determina o item 16 do edital, a empresa DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI – EPP manifestou
intenção de recurso, sendo abertos os prazos legais para apresentação das razões e das contrarrazões do recurso.
Analisadas, as razões do recurso interposto pelo licitante DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI – EPP foram julgadas improcedentes. Desta forma, o
lote foi adjudicado à QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI no valor global estimado de R$
642.164,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).
LOTE 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 01 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos.
Em 25/08/20, o licitante NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
194.626,00.
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 NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME.
Nos termos do subitem 13.5 e do Anexo IV do edital, a empresa foi convocada a apresentar amostras para a devida análise se os produtos
ofertados estão em acordo com as exigências do edital. Analisadas pelo setor responsável, as amostras foram consideradas aprovadas.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, a empresa NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME foi declarada vencedora do lote.
Em 18/09/20, em conformidade com o que determina o item 16 do edital, a empresa DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI – EPP manifestou
intenção de recurso, sendo abertos os prazos legais para apresentação das razões e das contrarrazões do recurso.
Analisadas, as razões do recurso interposto pelo licitante DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI – EPP foram julgadas improcedentes. Desta forma, o
lote foi adjudicado à empresa NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME no valor global estimado de R$ 194.626,00 (cento e noventa e quatro mil,
seiscentos e vinte e seis reais).
Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
Giselle M N Mattar
Pregoeira da Disputa
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
Processo nº: 04.000703.20.98
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: papel higiênico, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
Adjudico, pelo critério de julgamento do tipo menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos.
EMPRESA: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: aproximadamente 12.691 pacotes com papel higiênico, folha simples, cor branca, tipo rolão, macio, com 100% de fibras celulósicas,
embalagem selada ou lacrada, com fechamento industrial, contendo 8 rolos uniformes, com 10 cm de largura x 600 m de comprimento (variação
aceitável de até 5%).
VALOR PACOTE: R$ 50,60 (cinquenta reais e sessenta centavos).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 642.164,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).
LOTE Nº 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 01 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos.
EMPRESA: NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME
OBJETO: aproximadamente 4.231 pacotes com papel higiênico, folha simples, cor branca, tipo rolão, macio, com 100% de fibras celulósicas,
embalagem selada ou lacrada, com fechamento industrial, contendo 8 rolos uniformes, com 10 cm de largura x 600 m de comprimento (variação
aceitável de até 5%).
VALOR PACOTE: R$ 46,00 (quarenta e seis reais).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 194.626,00 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais).
Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
Secretaria Municipal de Fazenda
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
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Assunto:
Critério:
Com todas as palavras
Com a expressão
Com qualquer uma
das palavras
Período:
data inicial
data final

Processo nº: 04.000703.20.98
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: papel higiênico, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à:
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos.
EMPRESA: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: aproximadamente 12.691 pacotes com papel higiênico, folha simples, cor branca, tipo rolão, macio, com 100% de fibras celulósicas,
embalagem selada ou lacrada, com fechamento industrial, contendo 8 rolos uniformes, com 10 cm de largura x 600 m de comprimento (variação
aceitável de até 5%).
VALOR PACOTE: R$ 50,60 (cinquenta reais e sessenta centavos).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 642.164,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).
LOTE Nº 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 01 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, TIPO ROLÃO, conforme edital e anexos
EMPRESA: NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA – ME
OBJETO: aproximadamente 4.231 pacotes com papel higiênico, folha simples, cor branca, tipo rolão, macio, com 100% de fibras celulósicas,
embalagem selada ou lacrada, com fechamento industrial, contendo 8 rolos uniformes, com 10 cm de largura x 600 m de comprimento (variação
aceitável de até 5%).
VALOR PACOTE: R$ 46,00 (quarenta e seis reais).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 194.626,00 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais).
Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
Secretaria Municipal de Fazenda

