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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Processo: n° 04.000.019/20-06

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos para atender a Rede Municipal
de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira- RP.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a
abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

Após a etapa de lances, com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores
preços:

Lote (1) - BRINQUEDO, PANDEIROLA EM PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$399.999,60 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa
e nove reais e sessenta centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 15/10/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado a
pedido sob a seguinte justificativa: “Vimos respeitosamente solicitar a desclassificação, devido ao
cenário atual os fornecedores das marcas ofertadas deixaram de importar, deixaram de produzir o
material e tiveram reajustes consideráveis, devido a alta do dólar e falta de matéria prima,
respectivamente. Devido os motivos mencionados não pode prorrogar a validade da proposta
ofertada".



Em 15/10/2020 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME tornou-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em 19/10/2020 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: “Estamos declinando, decorrente a situação em
que estamos passando, não vamos conseguir entregar os itens. Em consulta aos nossos
fornecedores, fomos informados que o item está indisponível e sem previsão para a volta de
fabricação".

Em 19/10/2020 o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 649.000,00 (seiscentos e quarenta e nove mil reais).

Em 19/10/2020, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 441.628,53), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, CLASSIC COMERCIO LTDA, SIERDOVSKI &
SIERDOVSKI LTDA, PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E
PRESENTES EIRELI, LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME, DAMASCENO INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA,PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA, FLASH
ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME, PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP,
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA e BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI –
EPP,para manifestação quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem
11.11 do edital, reduzindo os valores propostos para 441.628,53, em virtude do valor de referência
para esta contratação.

Em 19/10/2020 o arrematante CLASSIC COMERCIO LTDA, ofertou nova proposta no valor global de
R$ 441.628,53 (quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e três
centavos), conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 19/10/2020.

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 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras
que foram analisadas e reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo portanto inabilitado
sob a seguinte justificativa: Desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme email da
Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação anexado aos autos pelo
seguinte motivo: “Após análise da amostra apresentada, dos lotes 1 e 2, comunicamos que as
especificações apresentadas não atendem às descritas em edital. É pedido: brinquedo, pandeirola
em plástico, tamanho infantil, colorido, com platinelas em plástico, com espelho, e o brinquedo não
apresenta "espelho". Dessa forma, consideramos os Lotes 1 e 2, reprovados.

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

Lote (2) - BRINQUEDO, PANDEIROLA EM PLÁSTICO (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
1)

Em 09/03/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELIfoi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 149.999,20 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e
nove reais e vinte centavos).



Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 15/10/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado a
pedido sob a seguinte justificativa: “Vimos respeitosamente solicitar a desclassificação, devido ao
cenário atual os fornecedores das marcas ofertadas deixaram de importar, deixaram de produzir o
material e tiveram reajustes consideráveis, devido a alta do dólar e falta de matéria prima,
respectivamente. Devido os motivos mencionados não pode prorrogar a validade da proposta
ofertada".

Em 15/10/2020 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 150.000,00 (cento e cinquentamil reais).

Em 19/10/2020 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: “Estamos declinando, decorrente a situação em
que estamos passando, não vamos conseguir entregar os itens. Em consulta aos nossos
fornecedores, fomos informados que o item está indisponível e sem previsão para a volta de
fabricação".

Em 19/10/2020 o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$219.999,00 (duzentos e dezenove mil e novecentos e noventa e nove reais).

Em 19/10/2020, tendo em vista os valores ofertados pelo arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 147.209,51), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, CLASSIC COMERCIO LTDA, PERICLES
LIMA DE OLIVEIRA - ME, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, ELIANE
MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUA, FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME, DAMASCENO INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA, PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP, LEANDRO LUIZ
LEAL SILVA - ME e BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPPpara manifestação
quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital,
reduzindo os valores propostos para 147.209,51, em virtude do valor de referência para esta
contratação.

Em 19/10/2020 o arrematante CLASSIC COMERCIO LTDA, ofertou nova proposta no valor global de
R$ 147.209,51 (cento e quarenta e sete mil e duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos),
conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 19/10/2020.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras
que foram analisadas e reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo portanto inabilitado
sob a seguinte justificativa: Desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme email da



Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação anexado aos autos pelo
seguinte motivo: “Após análise da amostra apresentada, dos lotes 1 e 2, comunicamos que as
especificações apresentadas não atendem às descritas em edital. É pedido: brinquedo, pandeirola
em plástico, tamanho infantil, colorido, com platinelas em plástico, com espelho, e o brinquedo não
apresenta "espelho". Dessa forma, consideramos os Lotes 1 e 2, reprovados.

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

Lote (3) - BRINQUEDO, CACHORRINHO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLASTICO (COTA
PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/Afoi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 14/10/2020, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi
desclassificado a pedido sob a seguinte justificativa: “infelizmente devido ao atual momento e a
dificuldade das indústrias em manter os preços anteriormente enviados NÃO temos como manter e
validar nossa proposta nos moldes solicitados".

Em 14/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, tornou-se arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais).

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI foi desclassificado sob a
seguinte justificativa: “Em função da pandemia do Covid-19, todos nossos fornecedores
apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso, declinamos o pedido
da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020, a licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – M tornou-
se arrematante do lote com o valor global ofertado de R$160.999,99 (cento e sessenta mil e
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Em 23/10/2020, a licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – M foi
desclassificada a pedido sob a seguinte alegação: "considerando o substancial aumento do preço
que incidiu sobre os insumos utilizados na fabricação do produto licitado, agradecemos a
convocação, mas estamos impossibilitados de renovar a proposta cuja validade já está vencida".

Em 23/10/2020, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI –EPP, tornou-se
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 188.894,26 (cento e oitenta e oito mil e
oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

Em 12/11/2020, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI –EPP, foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
28/10/2020).



Em 12/11/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS tornou-se arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 188.895,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e noventa e cinco reais).

Em 10/12/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi desclassificado a pedido sob a seguinte
alegação: “Infelizmente não poderemos atender aos itens 3, 4 e 5, na época ainda início da pandemia
estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da instabilidade
econômica, alta do dólar, preços completamente descontrolados, ainda temos que nos deparar com a
falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa desclassificação nos itens
3, 4 e 5 do PE 003/2020.

Em 10/12/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, tornou-se arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 188.948,80 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e quarenta
e oito reais e oitenta centavos).

Em 18/12/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação: “Infelizmente, devido ao cenário atual, não vamos conseguir atender
a esse lote”.

Em 18/12/2020, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, tornou-se arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 199.900.00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais).

Em 04/01/2021, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, foi desclassificado a pedido sob a
seguinte alegação: “Infelizmente não poderemos atender aos itens 3, 4 e 5, na época ainda início da
pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da
instabilidade econômica, alta do dólar, preços completamente descontrolados, ainda temos que nos
deparar com a falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa
desclassificação nos itens 3, 4 e 5 do PE 003/2020.

Em 04/01/2021, a licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, tornou-se
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Em 19/01/2021, a licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
07/01/21).

Em 19/01/2021, o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, tornou-se arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 329.999,97 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e
noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Em 19/01/2021, tendo em vista os valores ofertados pelo arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 261.861,30), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI,CLASSIC COMERCIO LTDA, CALUX COMERCIAL EIRELI, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA
BORBA, S. SCHNEIDER ,SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, DAMASCENO INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, PAULO
BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA, FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS
EIRELI - ME, MORAES S.H LTDA e PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP para
manifestação quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do
edital, reduzindo os valores propostos para R$ 261.861,30 (duzentos e sessenta e um mil e
oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), em virtude do valor de referência para esta
contratação.

Em 19/01/2021 o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, atendendo a convocação, ofertou nova
proposta no valor global de R$ 261.861,30 (duzentos e sessenta e um mil e oitocentos e sessenta e
um reais e trinta centavos),conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Em 20/01/2021, o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, foi desclassificado por
apresentar preço excessivo, não se manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de
referência, no prazo concedido após convocação no chat de mensagens do lote, em 19/01/2021.

Em 20/01/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, torna-se arrematante do lote, com o valor
global ofertado no chat de mensagens de R$ 261.861,30 (duzentos e sessenta e um mil e oitocentos
e sessenta e um reais e trinta centavos).



Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 19/01/2021.

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 do edital o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI apresentou as
amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 03/03/2021, a empresa CALUX COMERCIAL
EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$261.750,81 (duzentos
e sessenta e um mil e setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), para o fornecimento de
11.049 unidades de brinquedo cachorrinho, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de
R$23,69 (vinte e três reais e sessenta e nove centavos)/ unidade.

Em 04/05/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi desclassificado devido a proposta de
preços do licitante ter vencido seu prazo de validade, sendo solicitado ao licitante a revalidação da
proposta, o qual respondeu no chat de mensagens do lote que "devido ao aumento dos insumos, não
há possibilidade de revalidar as propostas".

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

Lote (4) - BRINQUEDO, CACHORRINHO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLASTICO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ARTACADISTA EIRELI S/Afoi o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 47.290,00 (quarenta e sete mil e duzentos e noventa reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a seguinte justificativa: "Em função da pandemia do Covid-19, todos nossos fornecedores
apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso, declinamos o pedido
da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R $47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais).

Em 12/11/2020 o licitante FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
22/10/20).

Em 12/11/2020, o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R $48.000,00 (quarenta e oito mil reais).



Em 13/11/2020, o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Não será possível atender este lote no valor
proposto, pois houve um grande aumento de preços nas matérias primas".

Em 13/11/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R $66.859,60 (sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta
centavos).

Em 10/12/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi desclassificado a pedido sob a seguinte
alegação : Infelizmente não poderemos atender aos itens 3, 4 e 5, na época ainda início da pandemia
estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da instabilidade
econômica,alta do dólar, preços completamente descontrolados, ainda temos que nos deparar com a
falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa desclassificação nos itens
3, 4 e 5 do PE 003/2020.

Em 10/12/2020, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R $66.913,49 (sessenta e seis mil e novecentos e
treze reais e quarenta e nove centavos).

Em 15/12/2020, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação :Infelizmente devido a falta da matéria prima e do
atual cenário que vivemos, não conseguimos atender este lote, neste preço. Sendo desta maneira,
solicitamos desclassificação.

Em 15/12/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R $72.593,50 (setenta e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e
cinquenta centavos).

Em 18/12/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação: Infelizmente, devido ao cenário atual, não vamos conseguir atender
a esse lote.

Em 18/12/2020, o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI foi o arrematante do lote com
o valor global ofertado de R $82.870,17 (oitenta e dois mil e oitocentos e setenta reais e dezessete
centavos).

Em 04/01/2021, o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI foi inabilitado e
desclassificado por não atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e
proposta no prazo estabelecido no edital após convocação do pregoeiro.

Em 04/01/2021, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R $82.900,00 (oitenta e dois mil e novecentos reais).

Em 19/01/2021, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do
pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 07/01/21).

Em 19/01/2021, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R $83.000,00 (oitenta e três mil reais).

Em 25/01/2021, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Não será possível atender a este lote, valor bem
acima do cotado na época da licitação".

Em 25/01/2021, o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R $116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais).

Em 26/01/2021, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 87.287,10), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, CLASSIC COMERCIO LTDA, ELIANE
MEIRE BATISTA FIUZA BORBA , S. SCHNEIDER ,M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, OWL
TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO
DE ARTIGOS DO VESTUA, DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, PREMIUM
ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP e MORAES S.H LTDA para manifestação quanto ao
interesse em apresentar nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital reduzindo os valores
propostos para R$ 87.287,10, em virtude do valor de referência para esta contratação.



Em 26/01/2021 o arrematante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, atendendo à convocação,
ofertou nova proposta no valor global de R$ 87.287,10 (oitenta e sete mil e duzentos e oitenta e sete
reais e dez centavos), conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 26/01/2021.

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 do edital o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI,
apresentou as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 03/03/2021, a empresa M7 TECIDOS E
ACESSORIOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$87.287,10 (oitenta e sete mil e duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), para o
fornecimento de 3.683 unidades de brinquedo cachorrinho, conforme anexo I do edital, com o valor
unitário de R$23,70 (vinte e três reais e setenta centavos)/ unidade.

Em 04/05/2021, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, foi desclassificado devido a
proposta de preços do licitante ter vencido seu prazo de validade, sendo solicitado ao licitante a
revalidação da proposta, o qual respondeu no chat de mensagens do lote que, "devido ao aumento
dos insumos, não há possibilidade de revalidar as propostas".

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

Lote (5) - BRINQUEDO, PIRÂMIDE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ARTACADISTA EIRELI S/A foi o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 69.749,96 (sessenta e nove mil e setecentos e quarenta e
nove reais e noventa e seis centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ARTACADISTA EIRELI S/A foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação: "Em função da pandemia do Covid-19, todos nossos fornecedores
apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso, declinamos o pedido
da Prefeitura de revalidação da proposta".



Em 19/10/2020 o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 69.749,97 (sessenta e nove mil e setecentos e
quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo desclassificado a pedido em 23/10/2020,
sob a seguinte alegação: "considerando o substancial aumento do preço que incidiu sobre os
insumos utilizados na fabricação do produto licitado, agradecemos a convocação, mas estamos
impossibilitados de renovar a proposta cuja validade já está vencida".

Em 23/10/2020, o licitante FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI – ME torna-se arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo inabilitado e
desclassificado em 12/11/2020, por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido
no edital, após convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme
edital até 28/10/20).

Em 12/11/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS torna-se arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 81.099,00 (oitenta e um mil e noventa e nove centavos), sendo desclassificado
a pedido em 10/12/2020 sob a seguinte alegação : Infelizmente não poderemos atender aos itens 3, 4
e 5, na época ainda início da pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar
por esta situação, além da instabilidade econômica, alta do dólar, preços completamente
descontrolados, ainda temos que nos deparar com a falta de matéria prima, sem previsão de
normalização. Solicitamos nossa desclassificação nos itens 3, 4 e 5 do PE 003/2020.

Em 10/12/2020, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A torna-se
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 106.388,00 (cento e seis mil e trezentos e
oitenta e oito reais, sendo desclassificado a pedido em 11/12/2020 sob a seguinte alegação: “Solicito
a esta comissão nossa DESCLASSIFICAÇÃO devido ao fato de não ter como manter a nossa
proposta com os valores ofertados, se passaram meses e a realidade do mercado já tem outros
valores”.

Em 11/12/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI torna-se arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 174.895,40 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e
noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Em 11/12/2020, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 147.172,68), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, AQUARELA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CLASSIC COMERCIO LTDA, LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS
LTDA - ME, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, BR ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI - EPP, MORAES S.H LTDA, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E
PRESENTES EIRELI, CALUX COMERCIAL EIRELI, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA,
DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA ,
PERICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUA, PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP para manifestação quanto ao
interesse em apresentar nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital, reduzindo os valores
propostos para 147.172,68.

Em 14/12/2020 o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, manifestou interesse no lote, conforme
mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Em 15/12/2020, os licitantes AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CLASSIC COMERCIO
LTDA, LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, EGS COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI, BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, MORAES S.H
LTDA e OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI são todos desclassificados
por apresentarem preços excessivos, não se manifestando para ofertarem novos valores dentro do



valor de referência, no prazo concedido após convocação no chat de mensagens do lote, em
11/12/2020.

desclassificado por terem ofertado propostas com valores acima do preço estimado para contratação,
conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Em 15/12/2020, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, tornou-se arrematante do lote, ofertando
nova proposta no valor global de R$ 147.172,68 (cento e quarenta e sete mil e cento e setenta e dois
reais e sessenta e oito centavos), conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do
Brasil.

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 do edital o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, apresentou
as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/03/2021, a empresa CALUX COMERCIAL
EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 147.172,68 (cento e
quarenta e sete mil e cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para o fornecimento de
11.049 unidades de brinquedo pirâmide, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$13,32
(treze reais e trinta e dois centavos)/ unidade.

Em 04/05/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi desclassificado devido a proposta de
preços do licitante ter vencido seu prazo de validade, sendo solicitado ao licitante a revalidação da
proposta, o qual respondeu no chat de mensagens do lote que "devido ao aumento dos insumos, não
há possibilidade de revalidar as propostas".

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

Lote (6) - BRINQUEDO, PIRÂMIDE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 5)

Em 09/03/2020 o licitante EDULAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos
reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 14/10/2020, o licitante EDULAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi
desclassificado a pedido sob a seguinte justificativa: “"solicitamos a desclassificação do Lote 6,
devido ao alto reajuste das matérias primas. Sendo assim não temos condições de prorrogar a
validade da proposta".



Em 14/10/2020 o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI foi o arrematante do lote com
o valor global ofertado de R$ 23.470,00 (vinte e três mil e quatrocentos e setenta reais).

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI foi desclassificado a pedido
sob a seguinte alegação: “Sr. Pregoeiro, em função da pandemia do Covid-19, todos nossos
fornecedores apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso,
declinamos o pedido da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 33.990,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa reais).

Em 20/10/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi desclassificado a pedido sob a seguinte
alegação: “ Infelizmente não poderemos atender aos itens 6,9 e 10, na época ainda início da
pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da
instabilidade econômica, alta do dólar preços completamente descontrolados, ainda temos que nos
deparar com a falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa
desclassificação nos itens 06, 09 e 10 do PE 003/2020".

Em 20/10/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 59.565,20 (cinquenta e nove mil e quinhentos e sessenta e
cinco reais e vinte centavos).

Em 20/10/2020, tendo em vista os valores ofertados pelo arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 49.057,56), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, AQUARELA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CLASSIC COMERCIO LTDA, PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, LOCOMOTIVA
COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI -
EPP, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E
PRESENTES EIRELI, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, M7 TECIDOS E ACESSORIOS
EIRELI, MORAES S.H LTDA, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA,
FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI – ME, DAMASCENO INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA e PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP para manifestação
quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital,
reduzindo os valores propostos para R$ 49.057,56, em virtude do valor de referência para esta
contratação, no prazo em até 24 horas, sob pena da não manifestação no prazo concedido implicar
na desclassificação dos mesmos por preço excessivo. Depois de transcorrido o prazo, nenhum
licitante se manifestou, sendo todos desclassificados.

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

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a ME e EPP (lote 06), em 04/03/2021,
o licitante CALUX COMERCIAL 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 11.16 do edital.

Em 05/03/2021, por ter concordado em ofertar para o lote 06 o mesmo produto, nas mesmas
condições já ofertadas para o lote 05, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI foi convocado para
apresentar proposta nos termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca 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 09/03/2021, a empresa CALUX COMERCIAL
EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$49.057,56 (quarenta e
nove mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para o fornecimento de 3.683 unidades
de brinquedo pirâmide, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$13,32 (treze reais e
trinta e dois centavos)/ unidade.

Em 04/05/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi desclassificado devido a proposta de
preços do licitante para o lote 05 ter vencido seu prazo de validade, sendo solicitado ao licitante a
revalidação da proposta, o qual respondeu no chat de mensagens do lote que "devido ao aumento
dos insumos, não há possibilidade de revalidar as propostas".

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

Lote (7) - BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – M, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 378.999,99 (trezentos e setenta e oito mil e
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 14/10/2020, o licitante FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – M foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Considerando ainda o substancial aumento do
preço que incidiu sobre os insumos utilizados na fabricação do produto licitado, agradecemos a
convocação, mas estamos impossibilitados de renovar a proposta cuja validade já está vencida".

Em 14/10/2020 o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais).

Em 12/11/2020, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
19/10/20).

Em 12/11/2020, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, torna-se
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 699.998,17 (seiscentos e noventa e nove mil e
novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

Em atendimento ao subitem 11.17 do edital, que versa “Se a mesma empresa vencer a cota
reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado, sob
pena de desclassificação do licitante no lote em que ofertar o maior preço unitário”, a empresa



reduziu R$ 11.561,41 (onze mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) no
valor ofertado.

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 do edital o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES
EIRELI – EPP I, apresentou as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/03/2021, a empresa BR ONLINE ELETRICA
E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$ 688.436,76 (seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis
centavos), para o fornecimento de 33.468 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital,
com o valor unitário de R$20,57 (vinte reais e cinqüenta e sete centavos)/ unidade.

Lote (8) - BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 7)

Em 09/03/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – M, foi o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 178.999,10 (cento e setenta e oito mil e novecentos e noventa
e nove reais e dez centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 15/10/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – M, foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação: "Vimos respeitosamente solicitar a desclassificação nos lotes 1, 2, 8
e 13, devido ao cenário atual os fornecedores das marcas ofertadas deixaram de importar, deixaram
de produzir o material e tiveram reajustes consideráveis, devido a alta do dólar e falta de matéria
prima, respectivamente. Devido os motivos mencionados não pode prorrogar a validade da proposta
ofertada".

Em 15/10/2020 o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais).

Em 05/02/2021, o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "solicitamos nossa desclassificação no Lote 8, pois
nossa proposta encontra-se vencida e não poderemos atender no preço proposto, devido a alta da
matéria-prima".



Em 05/02/2021 o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 229.499,47 (duzentos e vinte e nove mil e
quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 20,55 (vinte
reais e cinquenta e cinco centavos) no valor ofertado.

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 do edital o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES
EIRELI – EPP I, apresentou as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 09/03/2021, a empresa BR ONLINE ELETRICA
E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$229.478,92 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e dois
centavos), para o fornecimento de 11.156 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital,
com o valor unitário de R$20,57 (vinte reais e cinqüenta e sete centavos)/ unidade.

Lote (9) - BRINQUEDO, PALHAÇO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 224.904,54 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e quatro
reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, foi desclassificado a pedido
sob a seguinte alegação: "Sr. Pregoeiro, em função da pandemia do Covid-19, todos nossos
fornecedores apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso,
declinamos o pedido da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 224.904,56 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e quatro reais e cinquenta e
seis centavos).

Em 20/10/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, foi desclassificado a pedido sob a
seguinte alegação : " Infelizmente não poderemos atender aos itens 6,9 e 10, na época ainda início
da pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da
instabilidade econômica, alta do dólar preços completamente descontrolados, ainda temos que nos



deparar com a falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa
desclassificação nos itens 06, 09 e 10 do PE 003/2020".

Em 20/10/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Em 12/11/2020, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do
pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 23/10/20).

Em 12/11/2020 o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, foi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Em 13/11/2020, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Infelizmente não poderemos atender ao lote 9, na
época ainda início da pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta
situação, da instabilidade econômica, alta do dólar, etc, solicito nossa desclassificação".

Em 13/11/2020 o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Em 10/12/2020, o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: devido aos aumentos nos preços da abertura do
pregão pra cá, não temos condições em manter o preço cotado anteriormente, por esse motivo
pedimos desclassificação da nossa proposta. Desde já agradecemos.

Em 10/12/2020 o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI foi o arrematante do lote com
o valor global ofertado de R$ 340.999,94 (trezentos e quarenta mil e novecentos e noventa e nove
reais e noventa e quatro centavos).

Em 04/01/2021, o licitante EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, foi inabilitado e
desclassificado por não atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e
proposta no prazo estabelecido no edital após convocação do pregoeiro.

Em 04/01/2021 o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 384.900,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais).

Em 19/01/2021, o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA, foi inabilitado e desclassificado por não
apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro
(prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 07/01/21).

Em 19/01/2021 o licitante OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 390.357,88 (trezentos e noventa mil e



trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos.

Em 25/01/2021, o licitante OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, foi
inabilitado e desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no
edital, após convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital
até 22/01/21).

Em 25/01/2021 o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, tornou-se o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 688.885,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e
cinco reais).

Em 26/01/2021, tendo em vista os valores ofertados pelo arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$502.354,68), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber: ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA
BORBA, AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, LOCOMOTIVA COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME, S. SCHNEIDER, CALUX COMERCIAL EIRELI, SIERDOVSKI &
SIERDOVSKI LTDA, MORAES S.H LTDA, AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA, DAMASCENO
INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUA, FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME, PREMIUM ARTIGOS
PERSONALIZADOS LTDA-EPP e BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES para manifestação
quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital,
reduzindo os valores propostos para R$ 502.354,68, em virtude do valor de referência para esta
contratação, no prazo em até 24 horas, sob pena da não manifestação no prazo concedido implicar
na desclassificação dos mesmos por preço excessivo. Depois de transcorrido o prazo, apenas o
licitante CALUX COMERCIAL EIRELI se manifestou aceitando ofertar o valor de referência de R$
502.354,68.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 26/01/2021.

Em 28/01/2021, por ter concordado em ofertar para o lote, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI foi
convocado para apresentar proposta nos termos do edital.

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 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras
que foram analisadas e reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo portanto inabilitado
em sob a seguinte justificativa: “Desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme email
da Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação anexado aos autos
pelo seguinte motivo: As especificações apresentadas não atendem às descritas em Edital no quesito
altura. Pede-se 30 cm de altura, com variação de 10% e a amostra apresentada tem 24cm de altura".

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

Conforme determinado no subitem 16.1.1 do edital, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI,
manifestou e motivou sua intenção de recurso sob a seguinte alegação: “Manifestamos intenção de
Recurso, não concordamos com nossa desclassificação. O produto ofertado atende ao fim a que
destina, como mostraremos em nossa razão recursal. Nosso direito de recorrer está amparado na
Constituição Federal e na Lei 8.666/93”.



As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas tempestivamente. O recurso foi julgado
improcedente, sendo então o lote resultando em FRACASSADO.

Lote (10) - BRINQUEDO, PALHAÇO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 9)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 77.950,00 (setenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, foi desclassificado a pedido
sob a seguinte alegação :"Sr. Pregoeiro, em função da pandemia do Covid-19, todos nossos
fornecedores apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso,
declinamos o pedido da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 78.449,00 (setenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais).

Em 20/10/2020, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, foi desclassificado a pedido sob a
seguinte alegação : " Infelizmente não poderemos atender aos itens 6, 9 e 10, na época ainda início
da pandemia estava tudo normal, ninguém imaginaria que iríamos passar por esta situação, além da
instabilidade econômica,alta do dólar preços preços completamente descontrolados, ainda temos que
nos deparar com a falta de matéria prima, sem previsão de normalização. Solicitamos nossa
desclassificação nos itens 06, 09 e 10 do PE 003/2020".

Em 20/10/2020 o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Em 29/10/2020, o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação :"Solicitamos nossa desclassificação no Lote 10.
Não temos condições de revalidar nossa proposta neste lote, pois houve um grande aumento da
matéria-prima neste produto".

Em 29/10/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME, foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).



Em 12/11/2020, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME LTDA, foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
04/11/20).

Em 12/11/2020 o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 130.119,00 (cento e trinta mil e cento e dezenove reais).

Em 10/12/2020, o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA, foi inabilitado e desclassificado por não
atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e proposta no prazo estabelecido
no edital após convocação do pregoeiro.

Em 10/12/2020 o licitante OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 130.119,29 (cento e trinta mil e cento e
dezenove reais e vinte e nove centavos).

Em 04/01/2021, o licitante OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, foi
inabilitado e desclassificado por não atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou
documentação e proposta no prazo estabelecido no edital após convocação do pregoeiro.

Em 04/01/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 156.595,90 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e noventa e
cinco reais e noventa centavos).

Em 04/01/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado a
pedido, sob a seguinte alegação : Infelizmente, devido ao cenário atual, não vamos conseguir atender
a esse lote

Em 04/01/2021 o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, tornou-se o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Em 04/01/2021, tendo em vista os valores ofertados pelo arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$167.451,56), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber: ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA
BORBA, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, LOCOMOTIVA COMERCIO DE
BRINQUEDOS LTDA - ME, M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, S. SCHNEIDER, MORAES S.H
LTDA , AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE
ARTIGOS DO VESTUA, FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME, PREMIUM ARTIGOS
PERSONALIZADOS LTDA-EPP e BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP para
manifestação quanto ao interesse em apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do
edital, reduzindo os valores propostos para R$ 167.451,56, em virtude do valor de referência para
esta contratação, no prazo em até 24 horas, sob pena da não manifestação no prazo concedido
implicar na desclassificação dos mesmos por preço excessivo. Depois de transcorrido o prazo,
apenas o icitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI se manifestou aceitando ofertar o valor de
referência de R$ 167.451,56.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 04/01/2021.

Em 08/01/2021, por ter concordado em ofertar para o lote, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS
EIRELI foi convocado para apresentar proposta nos termos do edital.



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 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras
que foram analisadas e reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo portanto,
inabilitado em 16/02/2021, sob a seguinte justificativa: “Desclassificada por ter a amostra julgada
reprovada conforme email da Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de
Educação anexado aos autos pelo seguinte motivo: As especificações apresentadas não atendem às
descritas em Edital no quesito altura. Pede-se 30 cm de altura, com variação de 10% e a amostra
apresentada tem 24cm de altura".

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

Conforme determinado no subitem 16.1.1 do edital, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI,
manifestou e motivou sua intenção de recurso sob a seguinte alegação: “Manifestamos intenção de
Recurso, contra a nossa desclassificação. O produto ofertado atende a necessidade do órgão, como
mostraremos em nossas razões recursais. Nosso direito de recorrer está amparado na Constituição
Federal e na Lei 8.666/93”

As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas tempestivamente. O recurso foi julgado
improcedente, sendo então o lote resultando em FRACASSADO.

Lote (11) BRINQUEDO, TARTARUGA, COM PEÇAS COLORIDAS DE PLÁSTICO (COTA
PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 384.882,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e
oitocentos e oitenta e dois reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 14/10/2020, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação," infelizmente devido ao atual momento e a
dificuldade das indústrias em manter os preços anteriormente enviados NÃO temos como manter e
validar nossa proposta nos moldes solicitados".

Em 14/10/2020 o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 405.500,00 (quatrocentos e cinco mil e
quinhentos reais).



Em 16/02/2021, o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação : "Considerando ainda o substancial aumento do
preço que incidiu sobre os insumos utilizados na fabricação do produto licitado, agradecemos a
convocação, mas estamos impossibilitados de renovar a proposta cuja validade já está vencida".

Em 16/02/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 689.975,70 (seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e setenta
e cinco reais e setenta centavos).

Em 02/03/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação :" Em razão do cenário atual e a altas nos preços das matérias
primas, não conseguimos atender ao lote 11".

Em 02/03/2021 o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 689.977,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e setenta e sete reais).

Em 05/03/2021, o licitante CLASSIC COMERCIO LTDA, foi desclassificado a pedido sob a seguinte
alegação: "Infelizmente não consigo manter o preço ofertado, pois teve um aumento enorme com
essa pandemia".

Em 05/03/2021 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais).

Em 09/03/2021, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, foi
desclassificado a pedido em email enviado em 08/03/2021, juntado aos autos, sob a seguinte
alegação: "Vimos através desta solicitar a desclassificação no lote em epígrafe devido ao alto impacto
refletido no mercado como a falta de matéria prima, suprimentos, aumento inflacionário, entre outros,
não estamos conseguindo manter os preços praticados na proposta".

Em 09/03/2021, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP torna-se
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 868.999,17 (oitocentos e sessenta e oito mil e
novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

Em 09/03/2021, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 699.815,88), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, BR ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI - EPP, CALUX COMERCIAL EIRELI, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, SIERDOVSKI &
SIERDOVSKI LTDA, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA, S. SCHNEIDER, MORAES S.H LTDA,
IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, PAULO
BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA, FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS
EIRELI - ME, DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA e PREMIUM ARTIGOS
PERSONALIZADOS LTDA-EPP para manifestação quanto ao interesse em apresentar nova proposta
nos termos do subitem 11.11 do edital, reduzindo os valores propostos para R$ 699.815,88 .

Em 09/03/2021 o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, manifestou interesse no lote, conforme
mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.



Em 10/03/2021, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP é
desclassificado pelo seguinte motivo: “Desclassificado por apresentar preço excessivo, conforme
artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93, mesmo após convocação no chat de mensagens do lote em
09/03/2021, alegando o seguinte motivo: " Viemos manifestar que o preço referência de
R$699.815,88 está completamente defasado, devido atual cenário da (PANDEMIA COVID-19) os
aumento relevante dos insumos derivados do petróleo como este produto está sofrendo reajustes
diários. Informamos que nosso preço está abaixo da (COTA RESERVADA LOTE 12). O preço final
ofertado pela nossa empresa é no valor de R$868.829,28".

Em 10/03/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, atendendo à convocação, tornou-se
arrematante do lote, ofertando nova proposta no valor global de R$699.815,88. (seiscentos e noventa
e nove mil e oitocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), conforme mensagem postada no
chat de mensagens do Banco do Brasil em 09/03/2021.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 09/03/2021.

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 29/04/2021, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi desclassificado por não entregar
amostra, após convocação no chat de mensagens do lote em 24/03/2021, descumprindo o subitem
12.5 do edital.

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

Lote (12) - BRINQUEDO, TARTARUGA, COM PEÇAS COLORIDAS DE PLÁSTICO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11)

Em 09/03/2020 o licitante EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e
seiscentos reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 15/12/2020, o licitante EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi
desclassificado por não atender a redução do preço unitário, nos termos do subitem 11.18 do edital,
em razão do valor unitário ofertado de R$ 12,11 pelo arrematante do lote 11, com a seguinte
alegação: “Devido a alta de preços na matéria prima e insumos devido ao COVID-19, não poderemos
reduzir o valor do Lote 12”.



Em 15/12/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 237.646,20 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e
seis reais e vinte centavos).

Em 15/12/2020, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 233.271,96), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, AQUARELA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CLASSIC COMERCIO LTDA, LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS
LTDA - ME, BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, M7 TECIDOS E
ACESSORIOS EIRELI, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, EGS COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI, S.
SCHNEIDER, MORAES S.H LTDA, IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI, PERICLES LIMA
DE OLIVEIRA - ME, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUA, FLASH
ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME e PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP
para manifestação quanto ao interesse em apresentar nova proposta nos termos do subitem 11.11 do
edital, reduzindo os valores propostos para R$ 233.271,96 .

Em 16/12/2020 o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, manifestou interesse no lote,
conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Em 21/12/2020 os licitantes AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, LOCOMOTIVA
COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, CLASSIC COMERCIO LTDA, BR ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI – EPP foram todos desclassificados por apresentar preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido após
convocação no chat de mensagens do lote, em 15/12/2020.

Em 21/12/2020, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, tornou-se arrematante do lote com
o valor de R$ R$ 369.500,00.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, ofertou o novo valor
global de R$ 233.271,96 (duzentos e trinta e três mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e seis
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 M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI,
apresentou as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, a empresa M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI,
foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 233.271,96 (duzentos e trinta
e três mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos)., para o fornecimento de 11.156
unidades de brinquedo tartaruga, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$20,91 (vinte
reais e noventa e um centavos)/ unidade.



Em 04/05/2021,o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, foi desclassificado devido a
proposta de preços do licitante para o lote 12 ter vencido seu prazo de validade, sendo solicitado ao
licitante a revalidação da proposta, o qual respondeu no chat de mensagens do lote que "devido ao
aumento dos insumos, não há possibilidade de revalidar as propostas".

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

Lote (13) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante FLASH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 318.899,00 (trezentos e dezoito mil e oitocentos e noventa e nove
reais).

Em 16/03/2020, a empresa foi inabilitada pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.1, pois o atestado
de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo de 20% do total
especificado no edital.

Em 09/03/2020 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 333.330,70 (trezentos e trinta e três mil e trezentos e trinta
reais e setenta centavos).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 15/10/2020, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado a
pedido sob a seguinte alegação: "Vimos respeitosamente solicitar a desclassificação nos lotes 1, 2, 8
e 13, devido ao cenário atual os fornecedores das marcas ofertadas deixaram de importar, deixaram
de produzir o material e tiveram reajustes consideráveis, devido a alta do dólar e falta de matéria
prima, respectivamente. Devido os motivos mencionados não pode prorrogar a validade da proposta
ofertada".

Em 15/10/2020 o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 397.958,78 (trezentos e noventa e sete mil e novecentos e cinquenta e oito reais e
setenta e oito centavoss).

Em 29/10/2020, o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi desclassificado a pedido sob a seguinte
alegação : "Infelizmente não podemos assumir o item 13, devido a Pandemia nosso fornecedor não
pode repor o estoque do produto cotado, e no momento não temos outro para substituir, por isso
pedimos desclassificação de nossa proposta".



Em 29/10/2020 o licitante PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 (ALOHA
COMERCIAL LTDA) foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 644.463,17
(seiscentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e tres reais e dezessete centavos).

Em 12/11/2020, o licitante PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 (ALOHA
COMERCIAL LTDA) , foi inabilitado e desclassificado por não apresentar documentação e proposta
no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e
proposta conforme edital até 04/11/20).

Em 12/11/2020 o licitante S. SCHNEIDER foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
851.997,78 (oitocentos e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito
centavos).

Em 10/12/2020, o licitante S. SCHNEIDER, foi inabilitado e desclassificado por não atender aos itens
12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e proposta no prazo estabelecido no edital após
convocação do pregoeiro.

Em 10/12/2020 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Em 18/12/2020, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, foi inabilitado e
desclassificado por não atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e
proposta no prazo estabelecido no edital após convocação do pregoeiro.

Em 18/12/2020 o licitante OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 1.373.336,14 (um milhão e trezentos e setenta
e tres mil e trezentos e trinta e seis mil e catorze centavos).

Em 18/12/2020, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 1.318.096,87), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, OWL TOYS BRINQUEDOS
PARQUES E PRESENTES EIRELI, CLASSIC COMERCIO LTDA, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI
LTDA, AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA, BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI -
EPP, PERICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS
DO VESTUA, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, DAMASCENO INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA e PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP, para manifestação
quanto ao interesse em apresentar nova proposta nos termos do subitem 11.11 do edital, reduzindo
os valores propostos para R$ 1.318.096,87.

Depois de transcorrido o prazo, nenhum licitante se manifestou, sendo todos desclassificados.

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

Considerando que não houve vencedor para a cota principal (lote 13), em 05/03/2021, o licitante M7
TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, vencedor da cota reservada (lote 14) 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.

Em 05/03/2021, por ter concordado em ofertar para o lote 13 o mesmo produto, nas mesmas
condições já ofertadas para o lote 14, o licitante M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI foi convocado
para apresentar proposta nos termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca para o lote 13, e esta marca já havia
sido analisada e aprovada no lote 14 (cota reservada) pela Secretaria Municipal de Educação/
Gerência de Suprimentos e Serviços, o licitante foi dispensado da apresentação de amostra para o
lote 13, conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 09/03/2021, a empresa M7 TECIDOS E
ACESSORIOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$805.734,38 (oitocentos e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos)para
o fornecimento de 37.757 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais selvagens, conforme
anexo I do edital, com o valor unitário de R$21,34 (vinte e um reais e trinta e quatro centavos)/
unidade.

Lote (14) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13)

Em 09/03/2020 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 268.590,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 4,76 (quatro
reais e setenta e seis centavos) no valor ofertado.

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 do edital o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI
arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria
Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/03/2021, a empresa M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$268.585,24 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos), para o fornecimento de 12.586 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais
selvagens, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$21,34 (vinte e um reais e trinta e
quatro centavos)/ unidade.



Lote (15) BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI, foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 884.000,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 108,63 (cento
e oito reais e sessenta e três centavos) no valor ofertado.

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 do edital o licitante CALUX COMERCIAL EIRELI arrematante
do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 15/10/2020, a empresa CALUX COMERCIAL
EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$883.891,37
(oitocentos e oitenta e tres mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), para o
fornecimento de 37.757 unidades de brinquedo kit ferramentas, conforme anexo I do edital, com o
valor unitário de R$23,41 (vinte e três reais e quarenta e um centavos)/ unidade.

Lote (16) - BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 15)

Em 09/03/2020 o licitante M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI, foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$309.890,00 (trezentos e nove mil e oitocentos e noventa reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br



Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 22,68 (vinte e
dois reais e sessenta e oito centavos) no valor ofertado.

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 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou os
prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 15/10/2020, a empresa M7 TECIDOS E
ACESSÓRIOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$309.867,32 (trezentos e nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos),
para o fornecimento de 12.586 unidades de kits de ferramentas, conforme anexo I do edital, com o
valor unitário de R$24,62 (vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)/ unidade.

Lote (17) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA PRINCIPAL)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 262.450,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e
cinquenta reais).

Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, foi desclassificado a pedido
sob a seguinte alegação :"Em função da pandemia do Covid-19, todos nossos fornecedores
apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso, declinamos o pedido
da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI – ME foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 262.600,00 (duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais).

Em 12/11/2020, o licitante FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME , foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
22/10/20).



Em 12/11/2020 o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – M foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 264.299,00 (duzentos e sessenta e quatro mil
e duzentos e noventa e nove reais).

Em 10/12/2020, o licitante FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M , foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação : devido aos aumentos nos preços da abertura do
pregão pra cá, não temos condições em manter o preço cotado anteriormente, por esse motivo
pedimos desclassificação da nossa proposta”.

Em 10/12/2020 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - MEfoi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais).

Em 04/01/2021, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME , foi inabilitado e desclassificado por
não atender aos itens 12 e 13 do edital. Não apresentou documentação e proposta no prazo
estabelecido no edital após convocação do pregoeiro.

Em 04/01/2021 o licitante G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP foi o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$ 384.990,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e
noventa reais).

Em 19/01/2021, o licitante G-FORCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP, foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
07/01/21).

Em 19/01/2021 o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Em 25/01/2021, o licitante ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, foi inabilitado e desclassificado
por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do
pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 22/01/21).

Em 25/01/2021 o licitante DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA foi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 388.880,00 (trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e
oitenta reais).

Em 26/01/2021, o licitante DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, foi
Desclassificado a pedido, conforme manifestação em email enviado em 26 de janeiro de 2021 para a
gclic, sob a seguinte alegação: "Por favor, peço que nos declassifiquem, não temos mais acesso ao
sistema". O email encontra-se anexado no processo administrativo.

Em 26/01/2021 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).



Em 01/02/2021, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
29/01/21).

Em 01/02/2021 o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Em 09/02/2021, o licitante O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, foi inabilitado e desclassificado por não
apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro
(prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 04/02/21).

Em 09/02/2021 o licitante MORAES S.H LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$ 793.693,74 (setecentos e noventa e tres mil e seiscentos e noventa e tres reais e setenta e
quatro centavos).

Em 15/02/2021, o licitante MORAES S.H LTDA, foi inabilitado e desclassificado por não apresentar
documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro (prazo de
entrega da documentação e proposta conforme edital até 12/02/21).

Em 15/02/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 793.746,80 (setecentos e noventa e tres mil e setecentos e
quarenta e seis reais e oitenta centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 94,66
(noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) no valor ofertado.

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 do edital o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/03/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$793.652,14 (setecentos e noventa e tres mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e catorze
centavos), para o fornecimento de 37.757 unidades de brinquedo pedagógico sequencia mágica,
conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$21,02(vinte e um reais e dois centavos)/
unidade.

Lote (18) - BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 18)

Em 09/03/2020 o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 91.150,00 (noventa e um mil e cento e cinquenta reais).



Em 24/03/2020, o Pregão Eletrônico foi suspenso com a seguinte justificativa inserida no sistema
licitacoes-e: Em função da pandemia do Coronavírus, o Pregão está suspenso a partir da presente
data. Desta forma, todos os atos, incluindo as convocações para entrega de documentos, amostras,
bem como os respectivos prazos administrativos estão suspensos. Assim que possível, os serviços
serão retomados, sendo os licitantes devidamente informados através do chat de mensagens do
licitacoes-e.com.br e pelo site do Município: www.pbh.gov.br

Em 06/10/2020, o Pregão Eletrônico foi retomado com a seguinte justificativa: Srs. licitantes, o pregão
será retomado para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos produtos.

Em 19/10/2020, o licitante IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI, foi desclassificado a pedido
sob a seguinte alegação :"Em função da pandemia do Covid-19, todos nossos fornecedores
apresentaram reajustes exorbitantes em seus preços. Por consequência disso, declinamos o pedido
da Prefeitura de revalidação da proposta".

Em 19/10/2020 o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 94.320,00 (noventa e quatro mil e trezentos e
vinte reais).

Em 05/02/2021, o licitante EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação : "solicitamos nossa desclassificação no Lote 18,
pois nossa proposta encontra-se vencida e não poderemos atender no preço proposto, devido a alta
da matéria-prima.

Em 05/02/2021 o licitante DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA foi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Em 15/02/2021, o licitante DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, foi inabilitado e
desclassificado por não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após
convocação do pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até
10/02/21).

Em 15/02/2021 o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Em 03/03/2021, o licitante PERICLES LIMA DE OLIVEIRA - ME, foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar documentação e proposta no prazo estabelecido no edital, após convocação do
pregoeiro (prazo de entrega da documentação e proposta conforme edital até 19/02/21).

Em 03/03/2021 o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Em 03/03/2021, o licitante LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, foi
desclassificado a pedido sob a seguinte alegação : "Por consequência da grande alta da matéria
prima e estando a proposta vencida não temos interesse em atender o lote 18".



Em 03/03/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 323.497,84 (trezentos e vinte e tres mil e quatrocentos e noventa e
sete reais e oitenta e quatro centavos).

Em 04/03/2021, tendo em vista os valores ofertados do arrematante e classificados se encontrarem
superiores ao valor global estimado para a contratação (R$ 269.843,84), o Pregoeiro da disputa
convocou a todos, arrematante e classificados do lote, a saber, AQUARELA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME, TNAVA COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS EIRELI, S. SCHNEIDER, ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA, M7
TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI, EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, G-FORCE
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP, OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES
EIRELI, CLASSIC COMERCIO LTDA, MORAES S.H LTDA , BR ONLINE ELETRICA E
CONSTRUCOES EIRELI – EPP, PAULO BRETAS PEDRO - COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUA,FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME, O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, ALOHA
COMERCIAL LTDA, AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA e PREMIUM ARTIGOS
PERSONALIZADOS LTDA-EPP, para manifestação quanto ao interesse em apresentar nova
proposta nos termos do subitem 11.11 do edital, reduzindo os valores propostos para R$ 269.843,84.

Em 04/03/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, manifestou interesse no
lote, conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Todos os demais licitantes foram desclassificados por apresentarem preço excessivo, não se
manifestando para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido, após
convocação no chat de mensagens do lote, em 04/03/2021.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ofertou o novo
valor global de R$ 264.557,72 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete
reais e setenta e dois 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 AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, apresentou as amostras e prospectos que foram analisados e aprovados pela Secretaria
Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/03/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$ 264.557,72 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta
e dois centavos),para o fornecimento de 12.586 unidades de brinquedo pedagógico sequencia lógica,
conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$21,02 (vinte e um reais e dois centavos)/
unidade.

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



Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Processo: n° 04.000.019/20-06

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos para atender a Rede Municipal
de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira- RP.

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

Lote (7) BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP

CNPJ: 24.939.626/0001-26

QUANTITATIVO ESTIMADO: 33.468 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 688.436,76 (seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e
seis reais e setenta e seis centavos).

Lote (8) BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 7)

EMPRESA: BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP

CNPJ: 24.939.626/0001-26

QUANTITATIVO ESTIMADO: 11.156 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$229.478,92 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e
oito reais e noventa e dois centavos).

Lote (13) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
PRINCIPAL)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais selvagens,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$805.734,38 (oitocentos e cinco mil e setecentos e trinta e quatro
reais e trinta e oito centavos).



Lote (14) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais selvagens,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$268.585,24 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos).

Lote (15) BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
PRINCIPAL)

EMPRESA: CALUX COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 03.578.434/0001-61

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo kit ferramentas, conforme anexo I.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$883.891,37 (oitocentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e
um reais e trinta e sete centavos).

Lote (16) BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 15)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de kits de ferramentas, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$309.867,32 (trezentos e nove mil e oitocentos e sessenta e sete
reais e trinta e dois centavos).

Lote (17) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo pedagógico sequência mágica,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$793.652,14 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos e
cinquenta e dois reais e catorze centavos).



Lote (18) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 17)

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de brinquedo pedagógico sequência lógica, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$264.557,72 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e
cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Processo: n° 04.000.019/20-06

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos para atender a Rede Municipal
de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira- RP.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de brinquedos
pedagógicos para atender a 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) BRINQUEDO, PANDEIROLA EM PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

FRACASSADO.

Lote (2) BRINQUEDO, PANDEIROLA EM PLÁSTICO (COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE
1)

FRACASSADO.

Lote (3) BRINQUEDO, CACHORRINHO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLASTICO (COTA
PRINCIPAL)

FRACASSADO.



Lote (4) BRINQUEDO, CACHORRINHO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLASTICO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3)

FRACASSADO.

Lote (5) BRINQUEDO, PIRÂMIDE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

FRACASSADO.

Lote (6) BRINQUEDO, PIRÂMIDE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 5)

FRACASSADO.

Lote (7) BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP

CNPJ: 24.939.626/0001-26

QUANTITATIVO ESTIMADO: 33.468 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 688.436,76 (seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e
seis reais e setenta e seis centavos).

Lote (8) BRINQUEDO, PEIXE, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 7)

EMPRESA: BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI – EPP

CNPJ: 24.939.626/0001-26

QUANTITATIVO ESTIMADO: 11.156 unidades de brinquedo peixe, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$229.478,92 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e
oito reais e noventa e dois centavos).

Lote (9) BRINQUEDO, PALHAÇO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA PRINCIPAL)

FRACASSADO.

Lote (10) BRINQUEDO, PALHAÇO, COM ANÉIS COLORIDOS DE PLÁSTICO (COTA RESERVADA
REFERENTE AO LOTE 9)

FRACASSADO.



Lote (11) BRINQUEDO, TARTARUGA, COM PEÇAS COLORIDAS DE PLÁSTICO (COTA
PRINCIPAL)

FRACASSADO.

Lote (12) BRINQUEDO, TARTARUGA, COM PEÇAS COLORIDAS DE PLÁSTICO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11)

FRACASSADO.

Lote (13) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
PRINCIPAL)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais selvagens,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$805.734,38 (oitocentos e cinco mil e setecentos e trinta e quatro
reais e trinta e oito centavos).

Lote (14) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, KIT DE ANIMAIS SELVAGENS, EM PVC (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de brinquedo pedagógico kit de animais selvagens,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$268.585,24 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos).

Lote (15) BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
PRINCIPAL)

EMPRESA: CALUX COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 03.578.434/0001-61

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo kit ferramentas, conforme anexo I.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$883.891,37 (oitocentos e oitenta e três mil e oitocentos e noventa e
um reais e trinta e sete centavos).



Lote (16) BRINQUEDO, KIT DE FERRAMENTAS, EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO (COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 15)

EMPRESA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de kits de ferramentas, conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$309.867,32 (trezentos e nove mil e oitocentos e sessenta e sete
reais e trinta e dois centavos).

Lote (17) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA PRINCIPAL)

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ:18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.757 unidades de brinquedo pedagógico sequência mágica,
conforme anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$793.652,14 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos e
cinquenta e dois reais e catorze centavos).

Lote (18) BRINQUEDO PEDAGÓGICO, SEQUÊNCIA LÓGICA (COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 17)

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 12.586 unidades de brinquedo pedagógico sequência lógica, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$264.557,72 (duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e
cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


