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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL – LOTES 01, 02, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15 E 16

PROCESSO Nº 04.000.009/20-52

OBJETO: Registro de preços para aquisição de jogos matemáticos para atender a Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte - RME e à demanda da brinquedoteca no CEAM Benvinda e conselhos
tutelares - SUDC/SMASAC.

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) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA PRINCIPAL)

Em 31/01/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$97.000,00 (Noventa e sete mil reais).

Nessa mesma data, o licitante 1º arrematante do lote foi desclassificado a pedido, sob a alegação de
que “houve erro na digitação”. Ainda em 31/01/2020, o licitante FUTURA COMÉRCIO DE
MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME com o valor global ofertado de R$430.000,00
(Quatrocentos e trinta mil reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 31/01/2020, 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. Transcorrido o prazo, o licitante FUTURA
COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME ofertou nova proposta no valor de
R$416.045,38 (Quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Foi examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado.



Em 17/03/2020 o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME foi
desclassificado, de acordo com relatório de análise de amostras, emitido pela GSUPS/SMED
(Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação): o item 01 foi reprovado
porque a amostra apresenta dimensões do tabuleiro: 24cm X 24cm. Entretanto, o edital pede
“dimensões mínimas de 25 X 25 cm” e a embalagem não apresenta selo do INMETRO. O item 02 foi
reprovado, pois a embalagem não apresenta selo do Inmetro.

Nessa mesma data, o licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, 3º colocado com o valor global
ofertado de R$ 458.899,98 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 17/03/2020 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Não havendo
beneficiários dentro do intervalo de 5%, conforme artigos 44 e 45 da LC 123/06, o licitante
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA continuou como arrematante do lote.

Também em 17/03/2020 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não
haviam sido convocados: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA que ofertou R$458.899,98;
DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA que ofertou R$557.000,00; MORAES S.H.
LTDA que ofertou R$557.440,00; AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI que ofertou
R$557.477,99; GLOBO MIX LTDA – ME que ofertou R$949.996,83; MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI que ofertou R$949.997,83; M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS
EIRELI que ofertou R$950.000,00; PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA que ofertou
R$988.999,99; ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA – ME que ofertou R$1.980.000,00; FLASH
ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME que ofertou R$2.672.200,00; PAULO BRETAS PEDRO –
COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO que ofertou R$2.749.000,00 que apresentassem nova
proposta nos termos do subitem 11.11 do edital.

Em 18/03/2020 o licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI 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 DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, 4º
arrematante com o valor global ofertado de R$557.000,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil reais)
passou à arrematante do lote.

Ainda em 18/03/2020 transcorrido o prazo estipulado para a negociação de um preço global mais
vantajoso para o lote, objeto desse certame, o licitante DAMASCENO INFORMÁTICA E
EQUIPAMENTOS LTDA, 4º arrematante do lote ofertou R$416.045,38 (Quatrocentos e dezesseis mil,
quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Em 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19.

Em 04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em 05/10/2020 o licitante DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA foi
desclassificado, a pedido sob a alegação de que “a empresa não resistiu a tamanha adversidade e
decretou enceramento de suas atividades por não conseguir suportar o ônus da crise.” Ainda em
05/10/2020, o licitante MORAES S.H. LTDA, 5º arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$557.440,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais) passou à
arrematante do lote.



Nessa mesma data, os licitantes MORAES S.H. LTDA, AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, GLOBO MIX LTDA – ME, MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS
EIRELI, M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, ALOHA COMERCIAL LTDA; ARMID FESTAS E
EVENTOS LTDA – ME , FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME; PAULO BRETAS
PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO foram desclassificados 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.

Em 05/10/2020, o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME
interpôs no sistema www.licitacoes-e.com.br intenção de recurso, enviando as razões do recurso
para o lote 01 tempestivamente. Não foram apresentadas contrarrazões por parte dos demais
licitantes.

Analisadas as razões recursais em 20/01/2021, a Pregoeira da disputa não acatou as razões
recursais interpostas pelo licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA –
ME. Sendo assim, o lote permaneceu com o resultado fracassado.

Considerando que não houve vencedor para a cota principal (lote 01), em 16/02/2021, o licitante
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedor da cota reservada (lote
02) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade
de lhe ser adjudicado o objeto da cota principal, nas mesmas condições já ofertadas para a cota
reservada, conforme previsto no subitem 11.15 do edital.

Considerando também que o Licitante EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
LTDA ofertou a mesma marca ( Brink Mobil) para o lote 02, e as amostras já havia sido analisadas e
aprovadas no lote 02 (cota reservada) pela Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de
Suprimentos e Serviços, o licitante foi dispensado da apresentação de amostra novamente para o
lote 01, conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 23/02/2021, a empresa EDULAB COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$416.045,38 (Quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e cinco reais e trinta e oito
centavos) sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo pedagógico, geoplano quadrado + triangular + áreas, conforme anexo I do
edital. SICAM: 79268. Quantidade: 6.684 unidades. Valor unitário: R$38,37 (Trinta e oito reais e trinta
e sete centavos);

* Item 02 – Brinquedo pedagógico, geoplano de madeira com coordenadas cartesianas, conforme
anexo I do edital. SICAM: 79269. Quantidade: 6.677 unidades. Valor unitário: R$23,90 (Vinte e três
reais e noventa centavos).

Lote (2) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
1)



Em 31/01/2020 o licitante EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

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 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19.

Em 04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em conformidade com o subitem 12.5 e anexo II do edital, o licitante 1º arrematante do lote
apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas pela SMED (Secretaria Municipal de
Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/10/2020, a empresa EDULAB - COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global de R$138.689,76 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo pedagógico, geoplano quadrado + triangular + áreas, conforme anexo I do
edital. SICAM: 79268. Quantidade: 2.228 unidades. Valor unitário: R$38,37 (Trinta e oito reais e trinta
e sete centavos);

* Item 02 – Brinquedo pedagógico, geoplano de madeira com coordenadas cartesianas, conforme
anexo I do edital. SICAM: 79269. Quantidade: 2.226 unidades. Valor unitário: R$23,90 (Vinte e três
reais e noventa centavos).

Lote (4) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
PRINCIPAL)

Em 31/01/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$81.000,00 (Oitenta e um mil reais).

Nessa mesma data, o licitante 1º arrematante do lote foi desclassificado a pedido, sob a alegação de
que “houve erro na digitação”. Ainda em 31/01/2020, o licitante FUTURA COMÉRCIO DE
MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME, 2º classificado, com o valor global ofertado de
R$245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais) passou à arrematante do lote.



Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Foi examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado.

Em 17/03/2020 o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME foi
desclassificado, de acordo com relatório de análise de amostras, emitido pela GSUPS/SMED
(Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação): O item 02 foi reprovado,
pois não apresentou as peças pirâmide de base triangular e tetraedro. A embalagem não apresenta
selo do Inmetro.

Nessa mesma data, o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, 3º colocado com o
valor global ofertado de R$ 259.750,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta
reais) passou à arrematante do lote.

Em 03/12/2020 o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI foi desclassificado por deixar
de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou enviar nova proposta com valor contendo
diferença de até 10% em relação ao valor unitário da cota principal). Nessa mesma data, o licitante
AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 4º arrematante com o valor global ofertado de
R$565.404,99 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove
centavos) passou à arrematante do lote.

Em 07/12/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado por
deixar de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou enviar nova proposta com valor contendo
diferença de até 10% em relação ao valor unitário da cota reservada). Nessa mesma data, o licitante
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, 5º arrematante com o valor global ofertado de R$565.405,00
(Quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 07/12/2020 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, os
licitantes GLOBO MIX LTDA- ME e ALOHA COMERCIAL LTDA foram convocados a exercer seu
direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao
Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia
10/12/2020 às 15 h e 30 min (horário de Brasília).

Dentro do prazo estabelecido, o licitante GLOBO MIX LTDA- ME ofertou nova proposta no valor
global de R$565.000,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil reais). Sendo assim, o licitante
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA foi desclassificado em virtude da verificação e concessão do
benefício da Lei Complementar 123/2006.

Em 15/12/2020 após realizada negociação, o licitante GLOBO MIX LTDA- ME foi desclassificado por
deixar de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou enviar nova proposta com valor contendo
diferença de até 10% em relação ao valor unitário da cota reservada). Nessa mesma data, o licitante
ALOHA COMERCIAL LTDA, 7º arrematante com o valor global ofertado de R$566.430,00
(Quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais) passou à arrematante do lote.

Em 21/12/2020 o licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA foi reclassificado para verificação da
concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante ALOHA COMERCIAL LTDA foi
convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova proposta
mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão pública foi
marcada para o dia 22/12/2020 às 16 h (horário de Brasília).



Dentro do prazo estabelecido, o licitante ALOHA COMERCIAL LTDA não ofertou nova proposta
declinando do seu direito. Sendo assim, o licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA continuou
como arrematante do lote.

Em 29/12/2020 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA que ofertou R$565.405,00; ALOHA
COMERCIAL LTDA que ofertou R$566.430,00; MORAES S.H LTDA que ofertou R$643.551,11;
MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI que ofertou R$644.526,42; M7
TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI que ofertou R$644.800,00; ASTOR STAUDT ME que ofertou
R$715.000,00; DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA que ofertou R$716.000,00;
FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI - ME que ofertou R$830.000,00; PAULO BRETAS
PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO que ofertou R$944.000,00 e ARMID FESTAS
E EVENTOS LTDA – ME que ofertou R$1.500.000,00 que apresentassem nova proposta nos termos
do subitem 11.18 do edital.

Em 04/01/2021 transcorrido o prazo estipulado para a negociação de um preço global mais vantajoso
para o lote, objeto desse certame, a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: SIERDOVSKI
& SIERDOVSKI LTDA; ALOHA COMERCIAL LTDA; MORAES S.H LTDA; MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI; M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI; ASTOR STAUDT
ME; DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA; FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS
EIRELI - ME; PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO e ARMID
FESTAS E EVENTOS LTDA – ME pelo descumprimento do subitem 11.18 do edital (Os licitantes não
aceitaram ofertar nova proposta com até 10% de diferença da cota reservada) e 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.

Em 05/01/2020, o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME
interpôs no sistema www.licitacoes-e.com.br intenção de recurso, enviando as razões do recurso
para o lote 01 tempestivamente. Não foram apresentadas contrarrazões por parte dos demais
licitantes.

Analisadas as razões recursais em 20/01/2021, a Pregoeira da disputa não acatou as razões
recursais interpostas pelo licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA –
ME. Sendo assim, o lote permaneceu com o resultado fracassado.

Considerando que não houve vencedor para a cota principal (lote 04), em 16/02/2021, o licitante
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedor da cota reservada (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 principal, nas mesmas condições já ofertadas para a cota
reservada, conforme previsto no subitem 11.15 do edital.

Considerando também que o Licitante EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
LTDA ofertou a mesma marca ( Brink Mobil) para o lote 04, e as amostras já havia sido analisadas e
aprovadas no lote 05 (cota reservada) pela GSUPS/ SMED (Secretaria Municipal de Educação/
Gerência de Suprimentos e Serviços), o licitante foi dispensado da apresentação de amostra
novamente para o lote 04, conforme documento anexo aos autos.



Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 23/02/2021, a empresa EDULAB COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no
valor global de R$223.409,40 (Duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove reais e quarenta
centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo pedagógico, régua de frações, conforme anexo I do edital. SICAM: 79285.
Quantidade: 6.676 unidades. Valor unitário: R$19,01 (Dezenove reais e um centavo);

* Item 02 – Brinquedo pedagógico, sólidos geométricos, conforme anexo I do edital. SICAM: 79287.
Quantidade: 3.346 unidades. Valor unitário: R$28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Lote (5) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 4)

Em 31/01/2020 o licitante FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI - ME foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$3.342,00 (Três mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Nessa mesma data, o licitante 1º arrematante do lote foi desclassificado a pedido, sob a alegação de
que “devido a erro de digitação, inserimos um preço inexequível”. Ainda em 31/01/2020, o licitante
EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA com o valor global ofertado de
R$80.500,00 (Oitenta mil e quinhentos 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 12.5 e anexo II do edital, o licitante 2º arrematante do lote
apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas pela SMED (Secretaria Municipal de
Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 03/12/2020, a empresa EDULAB - COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global de R$74.501,70 (Setenta e quatro mil, quinhentos e um reais e setenta centavos),
sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo pedagógico, régua de frações, conforme anexo I do edital. SICAM: 79285.
Quantidade: 2.226 unidades. Valor unitário: R$19,01 (Dezenove reais e um centavo);

* Item 02 – Brinquedo pedagógico, sólidos geométricos, conforme anexo I do edital. SICAM: 79287.
Quantidade: 1.116 unidades. Valor unitário: R$28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).



Lote (6) - BRINQUEDO, RELÓGIO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ (COTA PRINCIPAL)

Em 31/01/2020 o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$610.000,00 (Seiscentos e dez mil reais).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Foi examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado.

Em 17/03/2020 o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME foi
desclassificado, de acordo com relatório de análise de amostras, emitido pela GSUPS/SMED
(Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação): Os itens 01 e 02 foram
reprovados, pois a embalagem não apresenta selo do Inmetro.

Nessa mesma data, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, 2º colocado
com o valor global ofertado de R$643.000,00 (Seiscentos e quarenta e três mil reais) passou à
arrematante do lote.

Ainda em 17/03/2020 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Não havendo
beneficiários dentro do intervalo de 5%, conforme artigos 44 e 45 da LC 123/06, o licitante TECIDOS
E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A continuou como arrematante do lote.

Em 04/09/2020 o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi
desclassificado por não ter interesse na renovação da proposta de preços por mais 90 (noventa)
dias, conforme documento constante nos autos. Nessa mesma data o licitante IGUATEMI
COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$810.500,00
(Oitocentos e dez mil e quinhentos reais) tornou-se arrematante do lote.

Em 14/09/2020 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI que ofertou R$810.500,00;
SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA que ofertou R$812.487,00; MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI que ofertou R$814.999,99; AQUARELA COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI que ofertou R$939.824,47; ASTOR STAUDT ME que ofertou R$940.000,00;
DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA que ofertou R$1.049.000,05; M7 TECIDOS
E ACESSÓRIOS EIRELI que ofertou R$1.099.500,00; PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME que
ofertou R$1.150.000,00; ARMID FESTAS EVENTOS LTDA – ME que ofertou R$1.500.000,00;
FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME que ofertou R$1.603.200,00; ALOHA
COMERCIAL LTDA que ofertou R$2.000.000,00 E PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO que ofertou R$3.100.000,00 que apresentassem nova proposta nos
termos do subitem 11.11 do edital.

Em 16/09/2020 os licitantes IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI; SIERDOVSKI E
SIERDOVSKI LTDA; MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI;
AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; ASTOR STAUDT ME; DAMASCENO
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA; M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI; PÉRICLES LIMA
DE OLIVEIRA – ME ; ARMID FESTAS EVENTOS LTDA – ME; FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS
EIRELI – ME; ALOHA COMERCIAL LTDA E PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS
DO VESTUÁRIO foram desclassificados 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 principal (lote 06), em 25/09/2020, o licitante
EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, vencedor da cota reservada (lote
07) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade
de lhe ser adjudicado o objeto da cota principal, nas mesmas condições já ofertadas para a cota
reservada, conforme previsto no subitem 11.16 do edital .

Nessa mesma data, por ter concordado em fornecer para o lote 06 os mesmos materiais, nas
mesmas condições ofertadas para o lote 07, o licitante vencedor do lote 07 foi convocado para
apresentar proposta e declarações nos termos do edital.

Como a empresa EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA já estava
habilitada no lote 07 do presente certame, a Pregoeira da disputa solicitou ao licitante que
encaminhasse proposta escrita.

Uma vez que a amostra do brinquedo era a mesma para os lotes 06 E 07, a Pregoeira da disputa
dispensou o licitante, vencedor do lote 07 de apresentar amostras para o lote 06, conforme
documento enviado pela GSUPS/SMED, anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/10/2020, a empresa EDULAB - COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global de R$614.065,68 (Seiscentos e quatorze mil, sessenta e cinco reais e sessenta e
oito centavos) sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo, relógio de xadrez, conforme anexo I do edital. SICAM:79286. Quantidade:
1.337 unidades. Valor unitário: R$122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

* Item 02 – Jogo de xadrez, jogo contendo 32 peças em plástico resistente, conforme anexo I do
edital. SICAM: 79275. Valor unitário: R$30,76 (Trinta reais e setenta e seis centavos).

Em 16/02/2021, o licitante EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
solicitou sua desclassificação sob a alegação de que “houve alta na matéria prima”. Sendo assim, o
lote resultou fracassado.

Lote (7) - BRINQUEDO, RELÓGIO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 6)

Em 31/01/2020 o licitante EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).



Ainda em 31/01/2020, 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. Transcorrido o prazo, o licitante EDULAB -
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ofertou nova proposta no valor de
R$225.438,85 (Duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco
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 12.5 e anexo II do edital, o licitante 1º arrematante do lote
apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas pela SMED (Secretaria Municipal de
Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 16/09/2020, a empresa EDULAB - COMÉRCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarada vencedora ficando, portanto, adjudicado o
lote no valor global de R$204.811,01 (Duzentos e quatro mil, oitocentos e onze reais e um centavo)
sendo os seguintes valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo, relógio de xadrez, conforme anexo I do edital. SICAM:79286. Quantidade:
1.337 unidades. Valor unitário: R$122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

* Item 02 – Jogo de xadrez, jogo contendo 32 peças em plástico resistente, conforme anexo I do
edital. SICAM: 79275. Valor unitário: R$30,76 (Trinta reais e setenta e seis centavos).

Lote (13) - BRINQUEDO, JOGO TIPO "BANCO IMOBILIÁRIO" (COTA PRINCIPAL)

Em 31/01/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$113.985,90 (Cento e treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
noventa centavos).

Em 20/02/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a alegação de que “a marca cotada foi Algazarra e não como foi lançada no sistema”. Nessa
mesma data, o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, 2º classificado com o valor global
ofertado de R$114.000,00 (Cento e quatorze 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 Secretaria Municipal de Educação/ Gerência de



Suprimentos e Serviços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/03/2020, a empresa PÉRICLES LIMA DE
OLIVEIRA - ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$113.991,12 (Cento e
treze mil, novecentos e noventa e um reais e doze centavos) sendo o seguinte valor unitário do item:

* Item 01 – Brinquedo, jogo tipo “Banco imobiliário”, conforme anexo I do edital. SICAM: 79272
Quantidade: 1.608 unidades. Valor unitário: R$70,89 (Setenta reais e oitenta e nove centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante GLOBO MIX LTDA manifestou sua intenção de
interpor recurso em 18/03/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as
razões recursais por parte do licitante GLOBO MIX LTDA em 19/03/2020. Não foram apresentadas
as contrarrazões por parte dos demais licitantes.

Em 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19. Em
04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em 06/05/2020 foi aberto o prazo para apresentação das contrarrazões, porém nenhum licitante as
apresentou.

Em 29/12/2020, o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME alegou estar impossibilitada de
revalidar a proposta comercial, devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados.

Diante do exposto, o recurso interposto pela empresa GLOBO MIX LTDA perdeu seu objeto, uma vez
que a recorrida solicitou sua desclassificação, conforme documento anexo aos autos.

Em 21/01/2021 o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi desclassificado sob a alegação de
que “devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados estamos impossibilitados de
revalidar nossa proposta comercial.” Nessa mesma data, o licitante ASTOR STAUDT ME, 3º
classificado com o valor global ofertado de R$123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais) passou à
arrematante do lote.

Em 17/02/2021 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: ASTOR STAUDT ME, LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME,
EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, MORAES S.H. LTDA, FLASH ASSITÊNCIA E
SERVIÇOS EIRELI – ME, GLOBO MIX LTDA – ME, FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS
EDUCACIONAIS LTDA, DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI, MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, BATISTA E
LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE
ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME que renovassem sua
proposta.



Três licitantes aceitaram renovar suas propostas: ASTOR STAUDT ME, 3º classificado com o valor
global ofertado de R$ 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais); M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS
EIRELI, 11º classificado com o valor global ofertado de R$318.900,00 (Trezentos e dezoito mil e
novecentos reais) e BATISTA E LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, 13º classificado
com o valor global ofertado de R$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais). Como o licitante ASTOR
STAUDT ME estava mais bem colocado, este passou à arrematante do lote.

Ainda em 22/02/2021, 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. Transcorrido o prazo, o licitante ASTOR
STAUDT ME ofertou nova proposta no valor de R$56.626,65 (Cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte
e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Em 01/03/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender
aos itens 12 e 13 do edital. Após convocação da Pregoeira não apresentou documentação e
proposta nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME, 4º classificado com o valor global ofertado de R$123.880,00 (Cento e
vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais) passou à arrematante do lote.

Também em 01/03/2021, a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: LOCOMOTIVA
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, MORAES
S.H. LTDA, FLASH ASSITÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME, GLOBO MIX LTDA – ME, FUTURA
COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA, DAMASCENO INFORMÁTICA E
EQUIPAMENTOS LTDA, por não terem interesse na renovação das propostas de preços por 90
(noventa) dias.

Assim, o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, 11º classificado com o valor global ofertado
de R$318.900,00 (Trezentos e dezoito mil e novecentos reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 01/03/2021, 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 11º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Em 02/03/2021 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS 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 MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS
EIRELI, 12º classificado com o valor global ofertado de R$319.499,99 (Trezentos e dezenove mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Também em 02/03/2021, a Pregoeira da disputa desclassificou o licitante MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI, por não ter interesse na renovação da proposta de preços
por 90 (noventa) dias. Então, o licitante BATISTA E LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA,
13º classificado com o valor global ofertado de R$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais) passou à
arrematante do lote.



Continuando em 02/03/2021, 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 13º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
BATISTA E LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ofertou nova proposta.

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 15/03/2021 o licitante BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES – EIRELI foi
desclassificado por ter ofertado para o lote 13 a mesma marca (Nig Brinquedos), cuja amostra já
tinha sido desclassificada no lote 14. De acordo com documento anexo aos autos, emitido pela
GSUPS/SMED (Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação): as
especificações apresentadas para a amostra, não atendem às descritas em edital. Pede-se jogo tipo
“Banco Imobiliário”, contendo no mínimo: 01 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões sorte ou
revés, 380 notas, 32 casas, 12 hotéis, 2 dados e 6 peões. O jogo apresentado é composto por 1
dado, 4 peões, 125 notas, 1 tabuleiro e 56 fichas de programação de conteúdos. Ou seja, possui
quantitativo de dados, peões e notas inferior ao solicitado e não possui os títulos de propriedade,
cartões de sorte ou revés, as peças de casas e hotéis.

Nessa mesma data, o licitante PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO, 14º classificado com o valor global ofertado de R$451.000,00 (quatrocentos e
cinquenta e um mil reais) passou à arrematante do lote.

Também em 15/03/2021, os licitantes PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO e ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA – ME foram desclassificados por não terem
interesse na renovação das propostas de preços por 90 (noventa) dias.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (14) - BRINQUEDO, JOGO TIPO "BANCO IMOBILIÁRIO" (COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 13)

Em 31/01/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$40.979,00 (Quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais).

Em 20/02/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a alegação de que “a marca cotada foi Algazarra e não como foi lançada no sistema”. Nessa
mesma data, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, 2º classificado com o valor global
ofertado de R$41.000,00 (Quarenta e um 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 GSUPS/SMED (Gerência de Suprimentos e Serviços/
Secretaria Municipal de Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/03/2020, a empresa PÉRICLES LIMA DE
OLIVEIRA - ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$38.067,93 (Trinta e oito
mil, sessenta e sete reais e noventa e três centavos) sendo o seguinte valor unitário do item:

* Item 01 – Brinquedo, jogo tipo “Banco imobiliário”, conforme anexo I do edital. SICAM: 79272
Quantidade: 537 unidades. Valor unitário: R$70,89 (Setenta reais e oitenta e nove centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante GLOBO MIX LTDA manifestou sua intenção de
interpor recurso em 18/03/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as
razões recursais por parte do licitante GLOBO MIX LTDA em 19/03/2020. Não foram apresentadas
as contrarrazões por parte dos demais licitantes.

Em 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19. Em
04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em 06/05/2020 foi aberto o prazo para apresentação das contrarrazões, porém nenhum licitante as
apresentou.

Em 29/12/2020, o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME alegou estar impossibilitada de
revalidar a proposta comercial, devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados.

Diante do exposto, o recurso interposto pela empresa GLOBO MIX LTDA perdeu seu objeto, uma vez
que a recorrida solicitou sua desclassificação, conforme documento anexo aos autos.

Em 21/01/2021 o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi desclassificado sob a alegação de
que “devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados estamos impossibilitados de
revalidar nossa proposta comercial.” Nessa mesma data, o licitante LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME, 3º classificado com o valor global ofertado de R$44.940,00 (Quarenta e
quatro mil, novecentos e quarenta reais) passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2021 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, EGS COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI, EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, GLOBO



MIX LTDA, MORAES S.H. LTDA, DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, M7
TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS,
BATISTA E LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, FLASH ASSITÊNCIA E SERVIÇOS
EIRELI – ME, PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ASTOR
STAUDT ME, ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME que renovassem sua proposta.

Dois licitantes aceitaram renovar suas propostas: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, 9º
classificado com o valor global ofertado de R$98.899,00 (Noventa e oito mil, oitocentos e noventa e
nove reais) e BATISTA E LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, 11º classificado com o
valor global ofertado de R$106.000,00 (Cento e seis mil reais). Como o licitante M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI estava mais bem colocado, este passou à arrematante do lote.

Ainda em 22/02/2021, 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 9º arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA – ME, EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, EDULAB COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, GLOBO MIX LTDA, MORAES S.H. LTDA, DAMASCENO
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA por não terem interesse na renovação das propostas de
preços por 90 (noventa) dias.

Também em 23/02/2021 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS 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 MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS
MÓVEIS EIRELI, 10º classificado com o valor global ofertado de R$105.999,99 (Cento e cinco mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou a empresa MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS por não ter interesse na renovação da proposta de preços por 90
(noventa) dias. Nessa mesma data, o licitante BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES
– EIRELI, 11º classificado com o valor global ofertado de R$106.000,00 (Cento e seis mil reais)
passou à arrematante do lote.

Continuando em 23/02/2021, 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 11º arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES – EIRELI ofertou nova proposta no valor de
R$106.000,00 (Cento e seis mil reais).

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 12.5 e anexo II do edital, o licitante 11º arrematante do lote
apresentou as amostras que foram analisadas e reprovadas pela SMED (Secretaria Municipal de



Educação).

Em 11/03/2021 o licitante BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES – EIRELI foi
desclassificado, de acordo com documento anexo aos autos, emitido pela GSUPS/SMED (Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação): as especificações apresentadas
não atendem às descritas em edital. Pede-se jogo tipo “Banco Imobiliário”, contendo no mínimo: 01
tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões sorte ou revés, 380 notas, 32 casas, 12 hotéis, 2
dados e 6 peões. O jogo apresentado é composto por 1 dado, 4 peões, 125 notas, 1 tabuleiro e 56
fichas de programação de conteúdos. Ou seja, possui quantitativo de dados, peões e notas inferior
ao solicitado e não possui os títulos de propriedade, cartões de sorte ou revés, as peças de casas e
hotéis.

Ainda em 11/03/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: FLASH ASSISTÊNCIA E
SERVIÇOS EIRELI – ME, PAULO BRETAS PEDRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO,
ASTOR STAUDT ME e ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME por não terem interesse na
renovação das propostas de preços por 90 (noventa) dias.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (15) - BRINQUEDO, JOGO RUMMIKUB E JOGOS DE CARTAS SET (COTA PRINCIPAL)

Em 31/01/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$584.994,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e
noventa e quatro reais).

Em 07/02/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a alegação de que "nos equivocamos na formulação de preços e acabamos enviando preço de
custo". Nessa mesma data, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA, 2º classificado com o valor
global ofertado de R$585.000,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil reais) passou à arrematante do
lote.

Em 20/02/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA foi desclassificado pelo descumprimento
dos seguintes subitens do edital: 13.9 (O atestado de capacidade técnica apresentado está em cópia
simples) e 13.1.2 – letra b C/C 13.2 (O objeto social do Requerimento Individual de Empresário não é
compatível com o objeto do edital). Nessa mesma data, o licitante GLOBO MIX LTDA - ME, 3º
classificado com o valor global ofertado de R$799.870,86 (Setecentos e noventa e nove mil,
oitocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) passou à arrematante do lote.

Ainda em 20/02/2020, 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. Transcorrido o prazo, o licitante GLOBO MIX
LTDA - ME ofertou nova proposta no valor de R$785.766,87 (Setecentos e oitenta e cinco mil,
setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete 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 04/03/2020 pelo princípio da autotutela, a Pregoeira da disputa resolveu reclassificar a empresa
PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA, uma vez que houve um equívoco na sua habilitação.

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 GSUPS/SMED (Gerência de Suprimentos e Serviços/
Secretaria Municipal de Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/03/2020, a empresa PÉRICLES LIMA DE
OLIVEIRA - ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$584.992,80 (Quinhentos
e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) sendo os seguintes
valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo, jogo Rummikub, conforme anexo I do edital. SICAM: 79279. Quantidade:
3.339 unidades. Valor unitário: R$100,70 (Cem reais e setenta centavos);

* Item 02 – Brinquedo, jogo de cartas Set, conforme anexo I do edital. SICAM: 79281. Quantidade:
3.339 unidades. Valor unitário: R$74,50 (Setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante GLOBO MIX LTDA manifestou sua intenção de
interpor recurso em 18/03/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as
razões recursais por parte do licitante GLOBO MIX LTDA em 19/03/2020.

Em 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19. Em
04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em 06/05/2020 foi aberto o prazo para apresentação das contrarrazões, porém nenhum licitante as
apresentou.

Em 29/12/2020, o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME alegou estar impossibilitado de
revalidar a proposta comercial, devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados.



Diante do exposto, o recurso interposto pela empresa GLOBO MIX LTDA perdeu seu objeto, uma vez
que a recorrida solicitou sua desclassificação, conforme documento anexo aos autos.

Em 21/01/2021 o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi desclassificado sob a alegação de
que “devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados estamos impossibilitados de
revalidar nossa proposta comercial.” Nessa mesma data, o licitante GLOBO MIX LTDA - ME, 3º
classificado com o valor global ofertado de R$799.870,86 (Setecentos e noventa e nove mil,
oitocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2021 o licitante GLOBO MIX LTDA - ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de
que "não temos interesse em renovar nossa proposta, tendo em vista que os preços foram
reajustados diversas vezes, durante o ano de 2020 e 2021", conforme documento anexo aos autos.
Nessa mesma data, o licitante MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI,
4º classificado com o valor global ofertado de R$799.876,86 (Setecentos e noventa e nove mil,
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2021 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, FLASH ASSITÊNCIA
E SERVIÇOS EIRELI – ME, DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, FUTURA
COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME, M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI,

EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS
DO VESTUÁRIO, ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA – ME, ASTOR STAUDT ME, que renovassem
sua proposta.

Apenas o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, 8º classificado com o valor global ofertado
de R$1.195.360,00 (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta reais) aceitou
renovar sua proposta.

Ainda em 22/02/2021, 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 8º arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: MUNDIAL PRODUÇÕES E
LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, FLASH ASSITÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME, DAMASCENO
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS
LTDA – ME por não terem interesse na renovação das propostas de preços por 90 (noventa) dias.

Também em 23/02/2021 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS 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.

Continuando em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas EGS COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS EIRELI, PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO,
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA – ME, ASTOR STAUDT ME por não ter interesse na renovação
da proposta de preços por 90 (noventa) dias.



Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (16) - BRINQUEDO, JOGO RUMMIKUB E JOGO DE CARTAS SET (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 15)

Em 31/01/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$199.986,30 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e
seis reais e trinta centavos).

Em 07/02/2020 o licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a alegação de que "nos equivocamos na formulação de preços e acabamos enviando preço de
custo". Nessa mesma data, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, 2º classificado com o
valor global ofertado de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA foi desclassificado pelo descumprimento
dos seguintes subitens do edital: 13.9 (O atestado de capacidade técnica apresentado está em cópia
simples) e 13.1.2 – letra b C/C 13.2 (O objeto social do Requerimento Individual de Empresário não é
compatível com o objeto do edital). Nessa mesma data, o licitante GLOBO MIX LTDA - ME, 3º
classificado com o valor global ofertado de R$248.061,40 (Duzentos e quarenta e oito mil, sessenta e
um reais e quarenta centavos) passou à arrematante do lote.

Em 04/03/2020 pelo princípio da autotutela, a Pregoeira da disputa resolveu reclassificar a empresa
PERICLES LIMA DE OLIVEIRA, uma vez que houve um equívoco na sua habilitação.

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 GSUPS/SMED (Gerência de Suprimentos e Serviços/
Secretaria Municipal de Educação).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/03/2020, a empresa PÉRICLES LIMA DE
OLIVEIRA - ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$584.992,80 (Quinhentos
e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) sendo os seguintes
valores unitários dos itens:

* Item 01 – Brinquedo, jogo Rummikub, conforme anexo I do edital. SICAM: 79279. Quantidade:
1.113 unidades. Valor unitário: R$100,70 (Cem reais e setenta centavos);



* Item 02 – Brinquedo, jogo de cartas Set, conforme anexo I do edital. SICAM: 79281. Quantidade:
1.113 unidades. Valor unitário: R$74,50 (Setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante GLOBO MIX LTDA manifestou sua intenção de
interpor recurso em 17/03/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as
razões recursais por parte do licitante GLOBO MIX LTDA em 19/03/2020.

Em 23/03/2020 a Pregoeira da disputa suspendeu o pregão, devido à pandemia da Covid-19. Em
04/05/2020 o pregão voltou para o status “em disputa”.

Em 06/05/2020 foi aberto o prazo para apresentação das contrarrazões, porém nenhum licitante as
apresentou.

Em 29/12/2020, o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME alegou estar impossibilitada de
revalidar a proposta comercial, devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados.

Diante do exposto, o recurso interposto pela empresa GLOBO MIX LTDA perdeu seu objeto, uma vez
que a recorrida solicitou sua desclassificação, conforme documento anexo aos autos.

Em 21/01/2021 o licitante PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi desclassificado sob a alegação de
que “devido a reajustes significativos nos preços dos produtos ofertados estamos impossibilitados de
revalidar nossa proposta comercial.” Nessa mesma data, o licitante GLOBO MIX LTDA - ME, 3º
classificado com o valor global ofertado de R$248.061,40 (Duzentos e quarenta e oito mil, sessenta e
um reais e quarenta centavos) passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2021 o licitante GLOBO MIX LTDA - ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de
que "não temos interesse em renovar nossa proposta, tendo em vista que os preços foram
reajustados diversas vezes, durante o ano de 2020 e 2021", conforme documento anexo aos autos.
Nessa mesma data, o licitante EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 4º
classificado com o valor global ofertado de R$266.000,00 (Duzentos e sessenta e seis mil reais)
passou à arrematante do lote.

Em 17/02/2021 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam
sido convocados: EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, DAMASCENO
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS
MÓVEIS, M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI,
PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, FLASH ASSITÊNCIA E
SERVIÇOS EIRELI – ME, ASTOR STAUDT ME, ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA – ME, que
renovassem sua proposta.

Apenas o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, 7º classificado com o valor global ofertado
de R$365.000,00 aceitou renovar sua proposta.



Ainda em 22/02/2021, 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 7º arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI não ofertou nova proposta.

Em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas: EDULAB - COMÉRCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA,
MUNDIAL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, por não terem interesse na renovação
das propostas de preços por 90 (noventa) dias.

Também em 23/02/2021 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS 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.

Continuando em 23/02/2021 a Pregoeira da disputa desclassificou as empresas EGS COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS EIRELI, PAULO BRETAS PEDRO – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO,
FLASH ASSITÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI – ME, ASTOR STAUDT ME, ARMID FESTAS E
EVENTOS LTDA – ME por não terem interesse na renovação da proposta de preços por 90 (noventa)
dias.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTES 01, 02, 04, 05 E 07

PROCESSO Nº 04.000.009/20-52

OBJETO: Registro de preços para aquisição de jogos matemáticos para atender a Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte - RME e à demanda da brinquedoteca no CEAM Benvinda e conselhos
tutelares - SUDC/SMASAC.

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) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA PRINCIPAL)



- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$416.045,38 (Quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e cinco reais e trinta e
oito centavos).

Lote (2) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
1)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$138.689,76 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos).

Lote (4) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
PRINCIPAL)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$223.409,40 (Duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove reais e quarenta
centavos).

Lote (5) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 4)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$74.501,70 (Setenta e quatro mil, quinhentos e um reais e setenta centavos).

Lote (7) - BRINQUEDO, RELÓGIO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ (COTA RESERVADA)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$204.811,01 (Duzentos e quatro mil, oitocentos e onze reais e um centavo).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira



HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - LOTES 01, 02, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15 E 16

PROCESSO Nº 04.000.009/20-52

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de jogos matemáticos para
atender a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - RME e à demanda da brinquedoteca no
CEAM Benvinda e conselhos tutelares - SUDC/SMASAC para que produza seus efeitos legais e
jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os menores
preços:

Lote (1) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA PRINCIPAL)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$416.045,38 (Quatrocentos e dezesseis mil, quarenta e cinco reais e trinta e
oito centavos).

Lote (2) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, GEOPLANO (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
1)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$138.689,76 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos).

Lote (4) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
PRINCIPAL)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$223.409,40 (Duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove reais e quarenta
centavos).

Lote (5) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, RÉGUA DE FRAÇÕES E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 4)



- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$74.501,70 (Setenta e quatro mil, quinhentos e um reais e setenta centavos).

Lote (6) - BRINQUEDO, RELÓGIO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ (COTA PRINCIPAL)

- FRACASSADO.

Lote (7) - BRINQUEDO, RELÓGIO DE XADREZ E JOGO DE XADREZ (COTA RESERVADA)

- EMPRESA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda – CNPJ: 11.386.332/0001-72.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$204.811,01 (Duzentos e quatro mil, oitocentos e onze reais e um centavo).

Lote (13) - BRINQUEDO, JOGO TIPO "BANCO IMOBILIÁRIO" (COTA PRINCIPAL)

- FRACASSADO.

Lote (14) - BRINQUEDO, JOGO TIPO "BANCO IMOBILIÁRIO" (COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 13)

- FRACASSADO.

Lote (15) - BRINQUEDO, JOGO RUMMIKUB E JOGOS DE CARTAS SET (COTA PRINCIPAL)

- FRACASSADO.

Lote (16) - BRINQUEDO, JOGO RUMMIKUB E JOGO DE CARTAS SET (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 15)

- FRACASSADO.

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística




