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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020

Processo nº: 04.000815.20.11

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório para atender demanda do município de Belo Horizonte, por um
período de 12 (doze) meses.

Lote 01 - COTA PRINCIPAL - CAIXA PARA ARQUIVO - LIVRO PARA ATAS - PASTA A - Z - PASTA CATÁLOGO - PASTA COM ABA
E ELÁSTICO - PASTA SUSPENSA - PASTA EM PAPEL CARTÃO DUPLO, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
1.347.000,00.

Em 20/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagens
do lote sob a seguinte alegação: “Solicitamos nossa desclassificação para o lote 01. Após negociação de valores unitários para
adequação da proposta de acordo com o termo de referência, foi verificado que o item 04 está com preço muito abaixo do que
podemos atender”.

Nesta mesma data, o licitante PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, segundo classificado com o valor global estimado ofertado
de R$ 1.348.000,00, passou a arrematante do lote.

Em 20/11/20, conforme mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, todos os licitantes foram convocados para abertura de
nova sessão pública, a partir das 14:00, horário de Brasília, do dia 23/11/20 para verificação e concessão do benefício da LC nº:
123/06.

Em 23/11/20, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI foi convocado a exercer seu direito estabelecido na LC nº: 123/06 (art. 45, inciso
I), manifestando no “Chat de Mensagens” do lote, das 14:05 às 14:10, uma nova proposta de valor menor que o atual valor ofertado
de R$ 1.348.000,00.

Exercendo o direito estabelecido na legislação vigente, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI ofertou o valor global estimado de R$
1.347.999,90.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitários), o licitante PAPELARIA OURO EIRELI
apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 1.347.904,18.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante PAPELARIA OURO EIRELI.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
PAPELARIA OURO EIRELI no valor global estimado ofertado de R$ 1.347.904,18 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil,
novecentos e quatro reais e dezoito centavos).

Lote 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
415.828,54.

Em 20/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagens
do lote sob a seguinte alegação: “Solicitamos nossa desclassificação para o lote 02. Após negociação de valores unitários para
adequação da proposta de acordo com o termo de referência, foi verificado que o item 04 está com preço muito abaixo do que
podemos atender”.

Nesta mesma data, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, segundo classificado com o valor global estimado
ofertado de R$ 485.562,98, passou a arrematante do lote.



Em 20/11/20, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade
que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o licitante apresentou 5 Atestados de Capacidade
Técnica – um dos atestados não apresenta a descrição dos produtos fornecidos nem seus respectivos quantitativos, outro atestado
descreve os produtos, mas não informa os respectivos quantitativos e a soma dos três atestados restantes, comprovam o
fornecimento de aproximadamente 28.917 artigos de material de escritório, e para este lote o licitante deveria comprovar o
fornecimento de 38.751,60 objetos.

Nesta mesma data, o licitante JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO – ME, terceiro classificado com o valor global
estimado ofertado de R$ 528.900,00, passou a arrematante do lote.

Em 23/11/20, o licitante JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO – ME foi desclassificado, conforme mensagem postada
no Chat de Mensagens do lote sob a seguinte alegação: “Prezada Pregoeira, não conseguimos chegar no valor mínimo... pedimos
que convoque o próximo colocado”.

Nesta mesma data, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$
546.000,00, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 12.24 (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), o licitante
PAPELARIA OURO EIRELI apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 449.329,03.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante PAPELARIA OURO EIRELI.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
PAPELARIA OURO EIRELI no valor global estimado ofertado de R$ 449.329,03 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e
vinte e nove reais e três centavos).

Lote 03 - COTA PRINCIPAL - CLIPE PARA PAPEL, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
101.015,44.

Em 16/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi inabilitado por não por não atender ao subitem 14.2.3 do edital -
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no
mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado comprova o fornecimento do
quantitativo de 1.700 e para este lote deveria comprovar o fornecimento de 23.944,40.

Nesta mesma data, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
107.433,13, passou a arrematante do lote.

Em 16/11/20, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital – não comprovou que
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no
mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado de capacidade técnica apresentado não discrimina
quais materiais foram fornecidos tampouco seus respectivos quantitativos e por não atender ao subitem 14.2.4, alínea a2 – o Balanço
apresentado não está devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão
de registro equivalente.

Nesta mesma data, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$
161.570,00, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 12.24 (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), o licitante
PAPELARIA OURO EIRELI apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 159.839,07.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante PAPELARIA OURO EIRELI.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
PAPELARIA OURO EIRELI no valor global estimado ofertado de R$ 159.839,07 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e
nove reais e sete centavos).

Lote 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante MGM MATERIAIS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 35.000,00.



Em 16/11/20, o licitante MGM MATERIAIS LTDA foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital - fornece ou forneceu bens
de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por
cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado não discrimina quais materiais foram fornecidos tampouco seus
respectivos quantitativos e por não atender ao subitem 14.2.4, alínea a2 – o Balanço apresentado não está devidamente
registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente.

Nesta mesma data, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
35.299,99, passou a arrematante do lote.

Em 16/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital - fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 40%
(quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado comprova o fornecimento do quantitativo de 1.700 e
para este lote deveria comprovar o fornecimento de 7.982,00.

Nesta mesma data, o licitante PAPELARIA OURO EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 53.400,00,
passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitários), o licitante PAPELARIA OURO EIRELI
apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 53.283,39.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante PAPELARIA OURO EIRELI.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
PAPELARIA OURO EIRELI no valor global estimado ofertado de R$ 53.283,39 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e
trinta e nove centavos).

Lote 05 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

Em 12/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
20.970,60.

Em 16/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi desclassificado, conforme mensagem postada no Chat de Mensagens
do lote, sob a seguinte alegação: “solicitamos desclassificação para este lote” e inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do
edital - fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que
represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado comprova o fornecimento
do quantitativo de 1.700 e para este lote deveria comprovar o fornecimento de 3.994,40.

Nesta mesma data, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
39.244,98, passou a arrematante do lote.

Em 16/11/20, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital – não comprovou que
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no
mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado de capacidade técnica apresentado não discrimina
quais materiais foram fornecidos tampouco seus respectivos quantitativos e por não atender ao subitem 14.2.4, alínea a2 – o Balanço
apresentado não está devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão
de registro equivalente.

Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$
69.899,94, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitários) e do art. 4º, inciso XVII, da Lei Federal
10.520/02, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 57.619,22.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 57.619,22 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezenove
reais e vinte e dois centavos).

Lote 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

Em 12/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
9.674,70.



Em 16/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital - fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 40%
(quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado comprova o fornecimento do quantitativo de 1.700 e
para este lote deveria comprovar o fornecimento de 1.842,80.

Nesta mesma data, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
11.800,00, passou a arrematante do lote.

Em 16/11/20, o licitante MGM MATERIAIS LTDA ME foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital – não comprovou que
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no
mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado de capacidade técnica apresentado não discrimina
quais materiais foram fornecidos tampouco seus respectivos quantitativos e por não atender ao subitem 14.2.4, alínea a2 – o Balanço
apresentado não está devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão
de registro equivalente.

Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$
14.189,56, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 14.189,56 (quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e
cinquenta e seis centavos).

Lote 07 - COTA PRINCIPAL - ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 44.759,40.

Em 16/12/20, o licitante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do
edital – não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – não apresentou Atestado de
Capacidade Técnica.

Nesta mesma data, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, segundo classificado com o valor global ofertado
estimado de R$ 292.008,10, passou a arrematante do lote.

Em 19/11/20, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de
Mensagens do lote sobre a seguinte alegação: “ após o contato realizado por telefone, observamos que ao realinharmos a proposta
referente ao lote de número 7, nosso valor total ficava acima do valor arrematado uma vez que por se tratar de grandes quantias os
preços praticados por nossa empresa levam em conta o risco e a dificuldade do momento para as fabricantes e vendedores com
grandes oscilações por falta de insumos para produção dos produtos”.

Nesta mesma data, o licitante ANA APARECIDA ANASTACIO, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de R$
396.773,65, passou a arrematante do lote.

Em 19/11/20, o licitante ANA APARECIDA ANASTACIO foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.1 – não apresentou o ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, apresentou apenas Certidão Simplificada da JUCEMG; por
não atender ao subitem 14.2.4, alínea a2 - as empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas no art.
1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente. Inabilitado em razão do objeto social descrito nos documentos
apresentados, não permitir o comércio de produtos de material de escritório/papelaria.

Nesta mesma data, o licitante PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, quarto classificado com o valor global estimado ofertado de
R$ 468.000,00, passou a arrematante do lote.

Em 19/11/20, conforme mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, todos os licitantes foram convocados para abertura de
nova sessão pública, a partir das 11:00, horário de Brasília, do dia 20/11/20 para verificação e concessão do benefício da LC nº:
123/06.

Em 20/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi convocado a exercer seu direito estabelecido na LC nº: 123/06 (art. 45,
inciso I), manifestando no “Chat de Mensagens” do lote, das 11:05 às 11:10, uma nova proposta de valor menor que o atual valor
ofertado de R$ 468.000,00.

Exercendo o direito estabelecido na legislação vigente, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA ofertou o valor global estimado
de R$ 408.934,18.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).



Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 408.934,18 (quatrocentos e oito mil, novecentos e trinta e
quatro reais e dezoito centavos).

Lote 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 19.144,80.

Em 16/12/20, o licitante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do
edital – não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em
quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – não apresentou Atestado de
Capacidade Técnica.

Nesta mesma data, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, segundo classificado com o valor global ofertado
estimado de R$ 97.345,35, passou a arrematante do lote.

Em 19/11/20, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de
Mensagens do lote sobre a seguinte alegação: “ após o contato realizado por telefone, observamos que ao realinharmos a proposta
referente ao lote de número 7, nosso valor total ficava acima do valor arrematado uma vez que por se tratar de grandes quantias os
preços praticados por nossa empresa levam em conta o risco e a dificuldade do momento para as fabricantes e vendedores com
grandes oscilações por falta de insumos para produção dos produtos”.

Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de
R$ 136.349,98, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitários), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 136.323,27.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 136.323,27 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e
três reais e vinte e sete centavos).

Lote 09 - COTA PRINCIPAL - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado
de R$ 44.104,00.

Em 16/11/2020, o licitante ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat
de Mensagens do lote sob a seguinte alegação: “peço que retirem a minha proposta para o LOTE 9, uma vez que este foi cadastrado
com um valor errado e que nossa empresa não pode cumprir”.

Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, segundo classificado com o valor global estimado de R$ 50.719,60,
passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 50.719,60 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais e
sessenta centavos).

Lote 10 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
16.906,61.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.



Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 16.906,61 (dezesseis mil, novecentos e seis reais e
sessenta e um centavos).

Lote 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - LIVRO PARA PROTOCOLO, conforme
exigências do edital.

Em 12/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$
28.361,25.

Em 16/11/20, o licitante INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI foi inabilitado por não atender ao subitem 14.2.3 do edital - fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 40%
(quarenta por cento) do previsto no(s) mesmo(s) – o único atestado apresentado comprova o fornecimento do quantitativo de 1.700 e
para este lote deveria comprovar o fornecimento de 2.016,80.

Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de
R$ 34.348,63, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitários), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 34.336,02.

Atendidas todas as especificações e exigências do edital, conforme avaliação feita pela Gerência de Planejamento e Registro de
Preços, o(s) produto(s) ofertado(s) foi(ram) considerado(s) aprovado(s).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado com o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 34.336,02 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis
reais e dois centavos).

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

Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020

Processo nº: 04.000815.20.11

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório para atender demanda do município de Belo Horizonte, por um
período de 12 (doze) meses.

A pregoeira adjudicou, pelo critério de julgamento do tipo menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote 01 - COTA PRINCIPAL - CAIXA PARA ARQUIVO - LIVRO PARA ATAS - PASTA A - Z - PASTA CATÁLOGO - PASTA COM ABA
E ELÁSTICO - PASTA SUSPENSA - PASTA EM PAPEL CARTÃO DUPLO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 57.466 unidades de caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft, com furos laterais para ventilação,
tamanho ofício, dimensões: 34 x 24 x 13 cm (variação aceitável de até 10% nas dimensões); 7.183 livros para atas, formato ofício,
com 100 folhas, com capa dura, cor predominante preta, folhas brancas, pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente,
dimensões aproximadas das folhas de 20 x 30 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões); 10.145 unidades de pasta a - z, em
cartão, lombo largo (mínimo de 7 cm), lombada com porta-etiqueta, com prendedor interno em ferragem niquelada, com 2 furos,
tamanho ofício; 67.785 pastas catálogo, capa em papelão revestido com plástico preto (gramatura mínima 0,80 mm), com 10 plásticos
transparentes, gramatura mínima 0,10 mm, fixados na parte interna por colchetes em metal, tamanho ofício; 61.947 pastas suspensa,
em papel timbó marmorizado, gramatura mínima 300 g/m², varões em polietileno, visor em plástico, com prendedor de papéis na



parte interna composto por base e haste em polietileno, dimensões aproximadas: 375 x 235 mm (variação aceitável de até 5% nas
dimensões); 50.516 pastas com aba e elástico, em papel cartão tipo "duplex", gramatura mínima de 250 g/m², plastificada na face
externa, com ilhoses para passagem do elástico, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura mínima de 1,5
cm, tamanho ofício e 35.580 pastas em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m², plastificada, em cor única nas faces interna e
externa, tamanho ofício, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura de 3 cm (variação aceitável de até 1%),
dobra para fixação do grampo, grampo em plástico flexível e resistente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,60/caixa para arquivo; R$ 10,90/livro para atas; R$ 11,13/pasta a – z; R$ 6,56/pasta catálogo; R$
3,49/pasta suspensa; R$ 3,60/pasta com aba e elástico; R$ 3,01/pasta em papel.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.347.904,18 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e dezoito
centavos).

Lote 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 19.156 unidades de caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft, com furos laterais para ventilação,
tamanho ofício, dimensões: 34 x 24 x 13 cm (variação aceitável de até 10% nas dimensões); 2.395 livros para atas, formato ofício,
com 100 folhas, com capa dura, cor predominante preta, folhas brancas, pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente,
dimensões aproximadas das folhas de 20 x 30 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões); 3.382 unidades de pasta a - z, em
cartão, lombo largo (mínimo de 7 cm), lombada com porta-etiqueta, com prendedor interno em ferragem niquelada, com 2 furos,
tamanho ofício; 22.596 pastas catálogo, capa em papelão revestido com plástico preto (gramatura mínima 0,80 mm), com 10 plásticos
transparentes, gramatura mínima 0,10 mm, fixados na parte interna por colchetes em metal, tamanho ofício; 20.650 pastas suspensa,
em papel timbó marmorizado, gramatura mínima 300 g/m², varões em polietileno, visor em plástico, com prendedor de papéis na
parte interna composto por base e haste em polietileno, dimensões aproximadas: 375 x 235 mm (variação aceitável de até 5% nas
dimensões); 16.839 pastas com aba e elástico, em papel cartão tipo "duplex", gramatura mínima de 250 g/m², plastificada na face
externa, com ilhoses para passagem do elástico, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura mínima de 1,5
cm, tamanho ofício e 11.861 pastas em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m², plastificada, em cor única nas faces interna e
externa, tamanho ofício, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura de 3 cm (variação aceitável de até 1%),
dobra para fixação do grampo, grampo em plástico flexível e resistente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,60/caixa para arquivo; R$ 10,90/livro para atas; R$ 11,13/pasta a – z; R$ 6,56/pasta catálogo; R$
3,49/pasta suspensa; R$ 3,60/pasta com aba e elástico; R$ 3,01/pasta em papel.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 449.329,03 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos).

Lote 03 - COTA PRINCIPAL - CLIPE PARA PAPEL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 31.254 caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 4/0, caixa com 50 unidades e 28.607
caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 03, caixa com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 2,89/caixa de clipe número 4/0 e R$ 2,43 de caixa clipe número 03.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 159.839,07 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Lote 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 10.419 caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 4/0, caixa com 50 unidades e 9.536
caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 03, caixa com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 2,89/caixa de clipe número 4/0 e R$ 2,43 de caixa clipe número 03.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 53.283,39 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos).

Lote 05 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 9.986 caixas de colchete para papel, em latão, número 09, cabeça redonda, 02 pontas, não cortantes,
com resistência suficiente para ser dobrado várias vezes, sem se romper, caixa com 72 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 5,77/caixa de colchete.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 57.619,22 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).



Lote 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 4.607 caixas de colchete para papel, em latão, número 06, cabeça redonda, 02 pontas, não cortantes,
com resistência suficiente para ser dobrado várias vezes, sem se romper, caixa com 72 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,08/caixa de colchete.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.189,56 (quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Lote 07 - COTA PRINCIPAL - ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 10.421 pacotes de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², dimensões
aproximadas 176 x 250 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades e 12.068 pacotes de envelope tipo
saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², 265 x 360 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 12,78/pacote do envelope de 176 x 250 mm e R$ 22,85/pacote do envelope de 265 x 360 mm.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 408.934,18 (quatrocentos e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

Lote 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 3.474 pacotes de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², dimensões aproximadas
176 x 250 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades e 4.023 pacotes de envelope tipo saco, em papel
Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², 265 x 360 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 12,78/pacote do envelope de 176 x 250 mm e R$ 22,85/pacote do envelope de 265 x 360 mm.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 136.323,27 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Lote 09 - COTA PRINCIPAL - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 220.520 sacos plásticos em polietileno, transparente, espessura 0,12 mm, com quatro furos na parte
lateral, tamanho 24 x 32,5 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões).

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 0,23/saco plástico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.719,60 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos).

Lote 10 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 73.507 sacos plásticos em polietileno, transparente, espessura 0,12 mm, com quatro furos na parte
lateral, tamanho 24 x 32,5 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões).

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 0,23/saco plástico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.906,61 (dezesseis mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos).

Lote 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - LIVRO PARA PROTOCOLO, conforme
exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 5.042 livros para protocolo, formato 22 x 16 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões), com no
mínimo 100 folhas numeradas tipograficamente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 6,81/livro de protocolo.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.336,02 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos).



Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020

Processo nº: 04.000815.20.11

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório para atender demanda do município de Belo Horizonte, por um
período de 12 (doze) meses.

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à:

Lote 01 - COTA PRINCIPAL - CAIXA PARA ARQUIVO - LIVRO PARA ATAS - PASTA A - Z - PASTA CATÁLOGO - PASTA COM ABA
E ELÁSTICO - PASTA SUSPENSA - PASTA EM PAPEL CARTÃO DUPLO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 57.466 unidades de caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft, com furos laterais para ventilação,
tamanho ofício, dimensões: 34 x 24 x 13 cm (variação aceitável de até 10% nas dimensões); 7.183 livros para atas, formato ofício,
com 100 folhas, com capa dura, cor predominante preta, folhas brancas, pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente,
dimensões aproximadas das folhas de 20 x 30 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões); 10.145 unidades de pasta a - z, em
cartão, lombo largo (mínimo de 7 cm), lombada com porta-etiqueta, com prendedor interno em ferragem niquelada, com 2 furos,
tamanho ofício; 67.785 pastas catálogo, capa em papelão revestido com plástico preto (gramatura mínima 0,80 mm), com 10 plásticos
transparentes, gramatura mínima 0,10 mm, fixados na parte interna por colchetes em metal, tamanho ofício; 61.947 pastas suspensa,
em papel timbó marmorizado, gramatura mínima 300 g/m², varões em polietileno, visor em plástico, com prendedor de papéis na
parte interna composto por base e haste em polietileno, dimensões aproximadas: 375 x 235 mm (variação aceitável de até 5% nas
dimensões); 50.516 pastas com aba e elástico, em papel cartão tipo "duplex", gramatura mínima de 250 g/m², plastificada na face
externa, com ilhoses para passagem do elástico, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura mínima de 1,5
cm, tamanho ofício e 35.580 pastas em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m², plastificada, em cor única nas faces interna e
externa, tamanho ofício, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura de 3 cm (variação aceitável de até 1%),
dobra para fixação do grampo, grampo em plástico flexível e resistente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,60/caixa para arquivo; R$ 10,90/livro para atas; R$ 11,13/pasta a – z; R$ 6,56/pasta catálogo; R$
3,49/pasta suspensa; R$ 3,60/pasta com aba e elástico; R$ 3,01/pasta em papel.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.347.904,18 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e dezoito
centavos).

Lote 02 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 19.156 unidades de caixa para arquivo, em papelão ondulado Kraft, com furos laterais para ventilação,
tamanho ofício, dimensões: 34 x 24 x 13 cm (variação aceitável de até 10% nas dimensões); 2.395 livros para atas, formato ofício,
com 100 folhas, com capa dura, cor predominante preta, folhas brancas, pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente,
dimensões aproximadas das folhas de 20 x 30 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões); 3.382 unidades de pasta a - z, em
cartão, lombo largo (mínimo de 7 cm), lombada com porta-etiqueta, com prendedor interno em ferragem niquelada, com 2 furos,
tamanho ofício; 22.596 pastas catálogo, capa em papelão revestido com plástico preto (gramatura mínima 0,80 mm), com 10 plásticos
transparentes, gramatura mínima 0,10 mm, fixados na parte interna por colchetes em metal, tamanho ofício; 20.650 pastas suspensa,
em papel timbó marmorizado, gramatura mínima 300 g/m², varões em polietileno, visor em plástico, com prendedor de papéis na
parte interna composto por base e haste em polietileno, dimensões aproximadas: 375 x 235 mm (variação aceitável de até 5% nas
dimensões); 16.839 pastas com aba e elástico, em papel cartão tipo "duplex", gramatura mínima de 250 g/m², plastificada na face
externa, com ilhoses para passagem do elástico, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura mínima de 1,5
cm, tamanho ofício e 11.861 pastas em papel cartão duplo, gramatura 350 g/m², plastificada, em cor única nas faces interna e
externa, tamanho ofício, lombada com relevo seco à esquerda da capa frontal, com largura de 3 cm (variação aceitável de até 1%),
dobra para fixação do grampo, grampo em plástico flexível e resistente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,60/caixa para arquivo; R$ 10,90/livro para atas; R$ 11,13/pasta a – z; R$ 6,56/pasta catálogo; R$
3,49/pasta suspensa; R$ 3,60/pasta com aba e elástico; R$ 3,01/pasta em papel.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 449.329,03 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e três centavos).

Lote 03 - COTA PRINCIPAL - CLIPE PARA PAPEL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI



OBJETO: aproximadamente 31.254 caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 4/0, caixa com 50 unidades e 28.607
caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 03, caixa com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 2,89/caixa de clipe número 4/0 e R$ 2,43 de caixa clipe número 03.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 159.839,07 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Lote 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: PAPELARIA OURO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 10.419 caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 4/0, caixa com 50 unidades e 9.536
caixas de clipe para papel, em metal niquelado, número 03, caixa com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 2,89/caixa de clipe número 4/0 e R$ 2,43 de caixa clipe número 03.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 53.283,39 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos).

Lote 05 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 9.986 caixas de colchete para papel, em latão, número 09, cabeça redonda, 02 pontas, não cortantes,
com resistência suficiente para ser dobrado várias vezes, sem se romper, caixa com 72 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 5,77/caixa de colchete.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 57.619,22 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Lote 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - COLCHETE PARA PAPEL, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 4.607 caixas de colchete para papel, em latão, número 06, cabeça redonda, 02 pontas, não cortantes,
com resistência suficiente para ser dobrado várias vezes, sem se romper, caixa com 72 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 3,08/caixa de colchete.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 14.189,56 (quatorze mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Lote 07 - COTA PRINCIPAL - ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 10.421 pacotes de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², dimensões
aproximadas 176 x 250 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades e 12.068 pacotes de envelope tipo
saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², 265 x 360 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 12,78/pacote do envelope de 176 x 250 mm e R$ 22,85/pacote do envelope de 265 x 360 mm.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 408.934,18 (quatrocentos e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

Lote 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
ENVELOPE TIPO SACO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 3.474 pacotes de envelope tipo saco, em papel Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², dimensões aproximadas
176 x 250 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades e 4.023 pacotes de envelope tipo saco, em papel
Kraft, pardo, gramatura 80 g/m², 265 x 360 mm (variação aceitável de até 5%), em embalagem com 100 unidades.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 12,78/pacote do envelope de 176 x 250 mm e R$ 22,85/pacote do envelope de 265 x 360 mm.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 136.323,27 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Lote 09 - COTA PRINCIPAL - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA



OBJETO: aproximadamente 220.520 sacos plásticos em polietileno, transparente, espessura 0,12 mm, com quatro furos na parte
lateral, tamanho 24 x 32,5 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões).

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 0,23/saco plástico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.719,60 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos).

Lote 10 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -
SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 73.507 sacos plásticos em polietileno, transparente, espessura 0,12 mm, com quatro furos na parte
lateral, tamanho 24 x 32,5 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões).

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 0,23/saco plástico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.906,61 (dezesseis mil, novecentos e seis reais e sessenta e um centavos).

Lote 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - LIVRO PARA PROTOCOLO, conforme
exigências do edital.

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 5.042 livros para protocolo, formato 22 x 16 cm (variação aceitável de até 5% nas dimensões), com no
mínimo 100 folhas numeradas tipograficamente.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): R$ 6,81/livro de protocolo.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.336,02 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos).

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


