
Quinta-feira, 26 de Novembro de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6152 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

Processo nº 04.000.732/20-96

Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de materiais diversos para proteção e enfrentamento à pandemia para
atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação - RME e Rede Parceira - RP.

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) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$158.000,00 (Cento e cinquenta e oito mil reais).

Em 30/09/2020 o licitante LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 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 20% (vinte por cento) do previsto no mesmo). Os
atestados inseridos no sistema não comprovam o subitem 14.2.3 do edital; 14.2.5 (Deixou de enviar a declaração expressa de
que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da
República, conforme modelo do Anexo V). Nessa mesma data, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP, 2º
classificado com o valor global ofertado de R$215.001,90 (Duzentos e quinze mil, um real e noventa 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 Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/10/2020, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.17 do edital, ficando adjudicado o
lote no valor global de R$215.001,90 (Duzentos e quinze mil, um real e noventa centavos) com o seguinte valor unitário:

01) Lixeira de plástico, cor cinza, 50 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 81560. Quantidade:2.655 unidades. Preço
unitário: R$80,98 (Oitenta reais e noventa e oito centavos).

Lote (2) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.



Em 08/09/2020 o licitante LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$52.667,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais).

Em 30/09/2020 o licitante LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao
subitem 14.2.5 (Deixou de enviar a declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações
previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo do Anexo V). Nessa mesma data, o
licitante ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$74.428,49 (Setenta
e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 30/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante não ofertou nova proposta.

Em 05/10/2020, o licitante ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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
GERBRA COMERCIO EIRELI - ME 3º classificado com o valor global ofertado de R$74.428,50 (Setenta e quatro mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) passou à arrematante do lote.

Também em 05/10/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante ofertou nova proposta no valor de R$74.251,50 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta
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 3º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e
aprovada pela Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/10/2020, a empresa GERBRA COMÉRCIO EIRELI foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.17 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$74.251,50 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) com o seguinte valor
unitário:

01) Lixeira de plástico, cor cinza, 50 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 81560. Quantidade:885 unidades. Preço
unitário: R$83,90 (Oitenta e três reais e noventa centavos).

Lote (3) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante LPK LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$150,00 (Cento e cinquenta
reais).

Nessa mesma data, o licitante LPK LTDA foi desclassificado a pedido, sob a alegação de que “houve erro no cadastramento”.
Ainda em 08/09/2020, o licitante GERBRA COMÉRCIO EIRELI - ME, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$15.000,00 (Quinze mil reais) passou à arrematante do lote.

Em 22/09/2020, o licitante GERBRA COMÉRCIO EIRELI foi desclassificado a pedido, sob a alegação de que “houve um erro
de lançamento da proposta”. Também em 22/09/2020, o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 3º



classificado com o valor global ofertado de R$72.129,18 (Setenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e dezoito 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 Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/10/2020, a empresa BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 10.1.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$72.109,80 (Setenta e dois mil, cento e nove reais e oitenta centavos) com o seguinte
valor unitário:

01) Suporte para papel toalha interfolhada, em chapa de ferro pintada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 25662.
Quantidade: 2.655 unidades. Preço unitário: R$27,16 (Vinte e sete reais e dezesseis centavos).

Lote (4) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante LPK LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$150,00 (Cento e cinquenta
reais).

Nessa mesma data, o licitante LPK LTDA foi desclassificado a pedido, sob a alegação de que “houve erro no cadastramento”.
Ainda em 08/09/2020, o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, 2º classificado com o valor global
ofertado de R$24.045,45 (Vinte e quatro mil, quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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.

Considerando que o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ofertou a mesma marca (Aurimar) para os
lotes 03 e 04, o 2º arrematante do lote foi dispensado da apresentação de amostra para o lote 04 pela GSUPS/SMED,
conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/10/2020, a empresa BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 10.1.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$24.036,60 (Vinte e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta centavos) com o seguinte
valor unitário:

01) Suporte para papel toalha interfolhada, em chapa de ferro pintada, conforme o anexo I do edital. SICAM: 25662.
Quantidade: 885 unidades. Preço unitário: R$27,16 (Vinte e sete reais e dezesseis centavos).

Lote (5) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais).



Ainda em 08/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Também em 08/09/2020, o licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS 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. Sendo assim, em 08/09/2020, o
licitante DX FERRAGENS LTDA ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil
reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 08/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante DX FERRAGENS LTDA ME ofertou nova proposta no valor global de R$213.828,60 (Duzentos e treze mil, oitocentos
e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Em 22/09/2020, o licitante DX FERRAGENS LTDA ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens 13 e 14
do edital (não inseriu a documentação e proposta no sítio www.licitacoes-e.com.br). Nessa mesma data, o licitante BIG MINAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 3º classificado com o valor global ofertado de R$267.000,00 (Duzentos e sessenta
e sete mil reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 22/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA não ofertou nova proposta.

Em 22/09/2020, o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME, 4º classificado com o valor global ofertado de R$279.900,00
(Duzentos e setenta e nove mil e novecentos reais) passou à arrematante do lote.

Também em 22/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME não ofertou nova proposta.

Em 30/09/2020, o licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 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 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI, 5º classificado com o valor global ofertado de R$329.000,00
(Trezentos e vinte e nove mil reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 30/09/2020 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Como não havia beneficiários dentro do intervalo
de cinco por cento, o licitante CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI, permaneceu como arrematante do lote.

Também em 30/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ofertou nova proposta no valor de R$237.423,48 (Duzentos e trinta e
sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito 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 5º arrematante do lote apresentou a amostra que foi analisada e
aprovada pela Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 20/10/2020, a empresa CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.17 do edital, ficando adjudicado o
lote no valor global de R$237.423,48 (Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)
com o seguinte valor unitário:

01) Garrafa tipo squeeze, em polietileno atóxico, cor branca, 300 ml, conforme o anexo I do edital. SICAM: 57231. Quantidade:
147.468 unidades. Preço unitário: R$1,61 (Um real e sessenta e um centavos).

Lote (6) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$83.000,00 (Oitenta e três mil reais).

Ainda em 08/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Também em 08/09/2020, o licitante GALAXY BRINDES E SERVIÇOS 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. Sendo assim, em 08/09/2020, o
licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$85.533,18 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e dezoito centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 08/09/2020, 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. Dentro do prazo, o
licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, não ofertou nova proposta.

Em 22/09/2020, o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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 DX FERRAGENS LTDA ME, 3º classificado com o valor global ofertado de R$89.465,74 (Oitenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 22/09/2020, o licitante DX FERRAGENS LTDA ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens
13 e 14 do edital (não inseriu a documentação e proposta no sítio www.licitacoes-e.com.br). Também em 22/09/2020, o
licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME, 4º classificado com o valor global ofertado de R$92.900,00
(Noventa e dois mil e novecentos reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, 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.

Em 28/09/2020, o licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA 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 F. F. N. FORNAZARI - ME, 5º classificado com o valor global ofertado de R$117.455,00 (Cento e dezessete
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, 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. Em 28/09/2020 o licitante F. F. N.
FORNAZARI – ME ofertou novo valor global de R$90.000,00 (Noventa mil reais).



Em 30/09/2020, o licitante F. F. N. FORNAZARI - 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 LPK LTDA, 6º
classificado com o valor global ofertado de R$175.280,00 (Cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) passou à
arrematante do lote.

Nessa mesma data, 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.

Em 05/10/2020, o licitante LPK 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 R M LANZA DOS SANTOS
COMÉRCIO - EPP, 7º classificado com o valor global ofertado de R$921.690,00 (Novecentos e vinte e mil, seiscentos e
noventa reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, 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 apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em 07/10/2020, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - 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.

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a ME e EPP (lote 06), em 22/10/2020, o licitante CAPITAL
PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, vencedor da cota principal (lote 05) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade de lhe ser adjudicado o objeto da cota reservada, nas mesmas condições já
ofertadas para a cota principal, conforme previsto no subitem 12.23 do edital.

Em 23/10/2020, por ter concordado em ofertar para o lote 06 o mesmo produto, nas mesmas condições já ofertadas para o
lote 05, o licitante CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI foi convocado para apresentar proposta ajustada nos
termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca (BB) para o lote 06, e esta marca já havia sido analisada e
aprovada no lote 05 (cota principal) pela Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços, o licitante foi
dispensado da apresentação de amostra para o lote 06, conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/10/2020, a empresa CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.24 do edital, ficando adjudicado o
lote no valor global de R$79.142,77 (Setenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) com o
seguinte valor unitário:

01) Garrafa tipo squeeze, em polietileno atóxico, cor branca, 300 ml, conforme o anexo I do edital. SICAM: 57231. Quantidade:
49.157 unidades. Preço unitário: R$1,61 (Um real e sessenta e um centavos).

Lote (7) - TAPETE DESINFECTANTE/SANITIZANTE, FABRICADO EM VINIL (PVC), ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, COM
BORDA VEDANTE, DIMENSÕES: 60 X 40 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), ESPESSURA DE 10 A 15 MM
(SICAM: 81591) - COTA EXCLUSIVA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 08/09/2020 o licitante L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$47.390,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e noventa reais).



Em 29/09/2020, o licitante L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME foi desclassificado a pedido, sob a alegação de que “o valor que
ofertamos torna difícil a logística de entrega”. Nessa mesma data, o licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA
LTDA ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$48.300,00 (Quarenta e oito mil e trezentos 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
reprovada pela Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Em 26/10/2020 o licitante BROTHERS CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME foi desclassificado por apresentar amostra
em desacordo com as especificações do edital. De acordo com a GSUPS/ SMED a amostra enviada tem 6 mm de espessura,
quando o edital pede espessura de 10 a 15 mm. Nessa mesma data, o licitante BIG MINAS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, 3º classificado com o valor global ofertado de R$52.774,40 (Cinquenta e dois mil, setecentos e
setenta e quatro reais e quarenta 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 Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/11/2020, a empresa BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$52.774,40 (Cinquenta e dois mil, setecentos e
setenta e quatro reais e quarenta centavos) com o seguinte valor unitário:

01) Tapete desinfectante/sanitizante, conforme o anexo I do edital. SICAM: 81591. Quantidade: 1.064 unidades. Preço unitário:
R$49,60 (Quarenta e nove reais e sessenta 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

Processo nº 04.000.732/20-96

Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de materiais diversos para proteção e enfrentamento à pandemia para
atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação - RME e Rede Parceira - RP.

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

Lote (1) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.



- EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$215.001,90 (Duzentos e quinze mil, um real e noventa centavos).

Lote (2) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: GERBRA COMÉRCIO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$74.251,50 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Lote (3) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$72.109,80 (Setenta e dois mil, cento e nove reais e oitenta centavos).

Lote (4) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$24.036,60 (Vinte e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta centavos).

Lote (5) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$237.423,48 (Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).

Lote (6) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$79.142,77 (Setenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).



Lote (7) - TAPETE DESINFECTANTE/SANITIZANTE, FABRICADO EM VINIL (PVC), ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, COM
BORDA VEDANTE, DIMENSÕES: 60 X 40 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), ESPESSURA DE 10 A 15 MM
(SICAM: 81591) - COTA EXCLUSIVA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$52.774,40 (Cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

Processo nº 04.000.732/20-96

Objeto: Registro de preços para aquisição e entrega de materiais diversos para proteção e enfrentamento à pandemia para
atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação - RME e Rede Parceira - RP.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição e entrega de materiais diversos para proteção e
enfrentamento à pandemia para atendimento às unidades escolares da Rede Municipal de Educação - RME e Rede Parceira -
RP, 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) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$215.001,90 (Duzentos e quinze mil, um real e noventa centavos).

Lote (2) - LIXEIRA DE PLÁSTICO, LAVÁVEL, COR CINZA, FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 50 LITROS,
RESISTENTE A IMPACTO, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM TAMPA E
ACIONAMENTO POR PEDAL, SEM RODÍZIOS (SICAM: 81560) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: GERBRA COMÉRCIO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$74.251,50 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Lote (3) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.



- VALOR GLOBAL: R$72.109,80 (Setenta e dois mil, cento e nove reais e oitenta centavos).

Lote (4) - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, EM CHAPA DE FERRO PINTADA, 25 X 15 X 15 CM
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM FECHADURA E CHAVE (SICAM: 25662) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$24.036,60 (Vinte e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta centavos).

Lote (5) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$237.423,48 (Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).

Lote (6) - GARRAFA TIPO SQUEEZE, EM POLIETILENO ATÓXICO, COR BRANCA, TAMPA COM FECHAMENTO TIPO
PRESSÃO, VÁLVULA DE BORRACHA MACIA, VEDAÇÃO PERFEITA, CAPACIDADE 300 ML (SICAM: 57231) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$79.142,77 (Setenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Lote (7) - TAPETE DESINFECTANTE/SANITIZANTE, FABRICADO EM VINIL (PVC), ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, COM
BORDA VEDANTE, DIMENSÕES: 60 X 40 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), ESPESSURA DE 10 A 15 MM
(SICAM: 81591) - COTA EXCLUSIVA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: BIG MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$52.774,40 (Cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 


