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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021
 
PROCESSO Nº: 04.000.877.21.50
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CANETAS E OUTROS, PARA ATENDER
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
 
LOTE Nº 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM
ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 20.520,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$8,60 (oito reais e sessenta 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$20.511,40 (vinte mil e quinhentos e onze reais e quarenta centavos), para o fornecimento de
5.635 unidades de almofada para carimbo SICAM 5362, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$3,64 (três reais e sessenta e
quatro centavos)/ unidade.
 
LOTE Nº 02 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, 40
ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10%).
 
Em 27/01/2022 o licitante MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP, foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
11.882,00.
 
Em 03/02/2022, o licitante MENNO-GRAFICA E INFORMATICA LTDA-EPP foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.4 letra
a) do edital, pois não anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei.
 
Em 03/02/2022 o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 15.285,00.
 
Em 07/02/2022, o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois
não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/02/2022 o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
17.525,95.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$17.525,95 (dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco
centavos), para o fornecimento de 5.941 frascos de tinta para carimbo SICAM 31870, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de
R$2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)/ frasco.
 
LOTE Nº 03 - COTA PRINCIPAL - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU
MAGNÉTICO.
 
Em 27/01/2022 o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
702.082,02.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada pela
Secretaria Municipal de Fazenda, conforme e mail da Gerência de Planejamento e Registro de Preços, anexado aos autos, sendo, portanto,
desclassificado em 18/02/2022, sob a seguinte justificativa: "Item 1: REPROVADO: Feltro não é substituível ou possui camadas removíveis".
 
Em 18/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
1.069.000,00
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$363,09 (trezentos e sessenta e três reais e nove 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 07/03/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.068.636,91 (um milhão e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um
centavos), para o fornecimento de 90.309 unidades de apagador para quadro branco SICAM 83991, com o valor unitário de R$8,91 (oito reais
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e noventa e um centavos)/ unidade e 92.302 unidades de caneta/pincel para quadro branco ou magnético SICAM 84033 com o valor unitário
de R$2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos)/ unidade , conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO.
 
Em 27/01/2022 o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
234.029,28.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada pela
Secretaria Municipal de Fazenda, conforme e mail da Gerência de Planejamento e Registro de Preços, anexado aos autos, sendo, portanto,
desclassificado em 18/02/2022, sob a seguinte justificativa: "Item 1: REPROVADO: Feltro não é substituível ou possui camadas removíveis".
 
Em 18/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$359.980,00.
 
O Licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, baseado nos termos do subitem 12.24 do Edital – “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”, ofertou nova proposta de preço no valor global de R$356.214,21 (trezentos e cinquenta e seis mil
e duzentos e catorze reais e vinte e um centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 07/03/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$356.214,21 (trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos e catorze reais e vinte e um centavos),
para o fornecimento de 30.103 unidades de apagador para quadro branco SICAM 83991, com o valor unitário de R$8,91 (oito reais e noventa
e um centavos)/ unidade e 30.768 unidades de caneta/pincel para quadro branco ou magnético SICAM 84033 com o valor unitário de R$2,86
(dois reais e oitenta e seis centavos)/ unidade , conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR PRETA E AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 31.980,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$10,80 (dez reais e oitenta 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$31.969,20 (trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), para o
fornecimento de 7.264 unidades de caneta para retroprojetor cor preta SICAM 3532, com o valor unitário de R$2,01 (dois reais e um
centavo)/ unidade e 8.514 unidades de caneta para retroprojetor cor azul SICAM 3534 , com o valor unitário de R$2,04 (dois reais e quatro
centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 06 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR VERMELHA.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 11.540,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$34,08 (trinta e quatro reais 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$11.505,92 (onze mil e quinhentos e cinco reais e noventa e dois centavos), para o fornecimento
de 5.696 unidades de caneta para retroprojetor cor vermelha SICAM 3533, com o valor unitário de R$2,02 (dois reais e dois centavos)/
unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 07 COTA PRINCIPAL CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL,
LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR
AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 277.600,00.
 
Em 07/02/2022, o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois
não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/02/2022 o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$318.000,00.
 
Em 10/02/2022, o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "solicitamos
desclassificação para o respectivo lote (7) devido a erro de cálculo de custos, tornando assim o valor inexequível para nossa empresa".
 
Em 10/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$355.740,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$4,92 (quatro reais e noventa e dois 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Gerência de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 



Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$355.735,08 (trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e cinco reais e oito
centavos), para o fornecimento de 75.369 unidades de caneta destaca texto SICAM 157, com o valor unitário de R$1,62 (um real e sessenta e
dois centavos)/ unidade, 38.184 frascos de corretivo para papel SICAM 613 , com o valor unitário de R$1,63 (um real e sessenta e três
centavos)/frasco, 22.300 unidades de pincel atômico cor azul SICAM 697, com o valor unitário de R$2,48 (dois reais e quarenta e oito
centavos) e 30.794 frascos de reabastecedor para pincel atômico SICAM 636 , com o valor unitário de R$3,77 (três reais e setenta e sete
centavos)/frasco , conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL, LÍQUIDO, À BASE DE
ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$91.550,00.
 
Em 07/02/2022, o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois
não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$119.100,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$518,73 (quinhentos e dezoito reais e setenta 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Gerência de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$118.581,27 (cento e dezoito mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), para
o fornecimento de 25.123 unidades de caneta destaca texto SICAM 157, com o valor unitário de R$1,62 (um real e sessenta e dois centavos)/
unidade, 12.728 frascos de corretivo para papel SICAM 613 , com o valor unitário de R$1,63 (um real e sessenta e três centavos)/frasco,
7.434 unidades de pincel atômico cor azul SICAM 697, com o valor unitário de R$2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) e 10.265
frascos de reabastecedor para pincel atômico SICAM 636 , com o valor unitário de R$3,77 (três reais e setenta e sete centavos)/frasco ,
conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, EM
METAL, LÁPIS PARA ESCRITA, PRETO, NÚMERO 2.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$14.128,79.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$14.109,35 (catorze mil e cento e nove reais e trinta e cinco centavos), para o
fornecimento de 2.567 unidades de apontador para lápis SICAM 1002, com o valor unitário de R$0,80 (oitenta centavos)/ unidade e 48.223
unidades de lápis para escrita SICAM 201 , com o valor unitário de R$0,25 (vinte e cinco centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 10 COTA PRINCIPAL FITA ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$100.080,00.
 
Em 07/02/2022, o licitante COMERCIAL ATITUDE EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois
não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/02/2022 o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$725.000,00.
 
Em 07/02/2022, o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "solicitamos
desclassificação para o respectivo lote (10) devido a erro de calculo de custos, tornando assim o valor inexequível para nossa empresa".
 
Em 07/02/2022 o licitante SOMAPEL LTDA - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 899.489,00.
 
Em 17/02/2022, o licitante SOMAPEL LTDA - EPP foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois não
conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente
no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 17/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$1.013.980,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$126,82 (cento e vinte e seis reais e oitenta e dois 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Gerência de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 21/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.013.853,18 (um milhão e treze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos),
para o fornecimento de 101.530 unidades de fita adesiva tipo durex SICAM 9769, com o valor unitário de R$3,57 (três reais e cinquenta e
sete centavos)/ unidade, 62.565 unidades de fita adesiva tipo durex cor marrom SICAM 60866 , com o valor unitário de R$3,53 (três reais e
cinquenta e três centavos)/unidade, 51.679 unidades de fita adesiva tipo durex transparente SICAM 208, com o valor unitário de R$1,90 (um
real e noventa centavos) e 106.181 unidades de fita adesiva tipo crepe SICAM 221 , com o valor unitário de R$3,13 (três reais e treze
centavos)/unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 11 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - Fita ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
Em 27/01/2022 o licitante SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS P FESTAS E DESCART foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 299.342,02.
 
Em 03/02/2022, o licitante SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS P FESTAS E DESCART foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote



arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 03/02/2022 o licitante COMERCIAL RADICCHI EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$328.943,00.
 
Em 03/02/2022, o licitante COMERCIAL RADICCHI EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do edital,
pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 03/02/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$338.000,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$40,72 (quarenta reais e setenta e dois 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Gerência de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$337.959,28 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito
centavos), para o fornecimento de 33.844 unidades de fita adesiva tipo durex SICAM 9769, com o valor unitário de R$3,57 (três reais e
cinquenta e sete centavos)/ unidade, 20.856 unidades de fita adesiva tipo durex cor marrom SICAM 60866 , com o valor unitário de R$3,53
(três reais e cinquenta e três centavos)/unidade, 17.227 unidades de fita adesiva tipo durex transparente SICAM 208, com o valor unitário de
R$1,90 (um real e noventa centavos) e 35.394 unidades de fita adesiva tipo crepe SICAM 221 , com o valor unitário de R$3,13 (três reais e
treze centavos)/unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 12 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - EXTRATOR DE GRAMPOS E ELÁSTICO
PARA ESCRITÓRIO.
 
Em 27/01/2022 o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$27.740,74.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$24,43 (vinte e quatro reais e quarenta 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 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$27.716,31 (vinte e sete mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos),
para o fornecimento de 10.184 pacotes de elástico para escritório SICAM 75267, com o valor unitário de R$2,19 (dois reais e dezenove
centavos)/ pacote e 3.585 unidades de extrator de grampos SICAM 72886 , com o valor unitário de R$1,51 (um real e cinquenta e um
centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE),
COR BRANCA.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$9.686,70.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$9.686,70 (nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), para o
fornecimento de 20.610 unidades de borracha para lápis SICAM 37473, com o valor unitário de R$0,47 (quarenta e sete centavos)/ unidade,
conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 14 - COTA PRINCIPAL - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$49.208,28.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$49.208,28 (quarenta e nove mil e duzentos e oito reais e vinte e oito centavos), para o
fornecimento de 111.837 unidades de caneta esferográfica cor azul SICAM 74620, com o valor unitário de R$0,44 (quarenta e quatro
centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 15- COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$16.402,76.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$16.402,76 (dezesseis mil e quatrocentos e dois reais e setenta e seis centavos), para o
fornecimento de 37.279 unidades de caneta esferográfica cor azul SICAM 74620, com o valor unitário de R$0,44 (quarenta e quatro
centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 16 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR
VERMELHA.
 
Em 27/01/2022 o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$13.479,36.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa



supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$13.479,36. (treze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos),
para o fornecimento de 28.082 unidades de caneta esferográfica cor vermelha, SICAM 74584, com o valor unitário de R$0,48 (quarenta e oito
centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -COLA BRANCA, À BASE DE PVA.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$21.192,84.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$21.192,84 (vinte e um mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro
centavos), para o fornecimento de 19.623 unidades de cola branca, SICAM 531, com o valor unitário de R$1,08 (um real e oito centavos)/
unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 18- COTA PRINCIPAL - GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
Em 27/01/2022 o licitante COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$102.766,23.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$102.766,23 (cento e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três
centavos), para o fornecimento de 23.303 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, com o valor unitário de R$4,41 (quatro reais e
quarenta e um centavos)/caixa, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 19 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
Em 27/01/2022 o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$32.858,64.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Planejamento e Registro de Preços, da Secretaria Municipal de Fazenda.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 17/02/2022, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$32.858,64 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
para o fornecimento de 7.768 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, com o valor unitário de R$4,23 (quatro reais e vinte e três
centavos)/caixa, conforme anexo I do edital.
 

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

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 
 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021

 
PROCESSO Nº 04.000.877.21.50
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CANETAS E OUTROS, PARA ATENDER
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

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 Nº 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM
ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.635 unidades de almofada para carimbo, SICAM 5362, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.511,40 (vinte mil e quinhentos e onze reais e quarenta centavos).
 
LOTE Nº 02 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, 40
ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10%).
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.941 frascos de tinta para carimbo, SICAM 31870, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$17.525,95 (dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).
 
LOTE Nº 03 - COTA PRINCIPAL - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU
MAGNÉTICO.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 90.309 unidades de apagador para quadro branco, SICAM 83991 e 92.302 unidades de caneta/pincel para
quadro branco ou magnético, SICAM 84033, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$1.068.636,91 (um milhão e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).
 

Ã Á



LOTE Nº 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 30.103 unidades de apagador para quadro branco, SICAM 83991 e 30.768 unidades de caneta/pincel para
quadro branco ou magnético, SICAM 84033, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$356.214,21 (trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos e catorze reais e vinte e um centavos),
 
LOTE Nº 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR PRETA E AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.264 unidades de caneta para retroprojetor cor preta, SICAM 3532 e 8.514 unidades de caneta para
retroprojetor cor azul, SICAM 3534, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$31.969,20 (trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos),
 
LOTE Nº 06 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR VERMELHA.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.696 unidades de caneta para retroprojetor cor vermelha, SICAM 3533, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$11.505,92 (onze mil e quinhentos e cinco reais e noventa e dois centavos),
 
LOTE Nº 07 COTA PRINCIPAL CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL,
LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR
AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 75.369 unidades de caneta destaca texto, SICAM 157, 38.184 frascos de corretivo para papel, SICAM 613,
22.300 unidades de pincel atômico cor azul, SICAM 697 e 30.794 frascos de reabastecedor para pincel atômico, SICAM 636, conforme
anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$355.735,08 (trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos).
 
LOTE Nº 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL, LÍQUIDO, À BASE DE
ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 25.123 unidades de caneta destaca texto, SICAM 157, 12.728 frascos de corretivo para papel, SICAM 613,
7.434 unidades de pincel atômico cor azul, SICAM 697 e 10.265 frascos de reabastecedor para pincel atômico, SICAM 636, conforme anexo
I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$118.581,27 (cento e dezoito mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
 
LOTE Nº 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, EM
METAL, LÁPIS PARA ESCRITA, PRETO, NÚMERO 2.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.567 unidades de apontador para lápis, SICAM 1002 e 48.223 unidades de lápis para escrita, SICAM 201,
conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$14.109,35 (catorze mil e cento e nove reais e trinta e cinco centavos),
 
LOTE Nº 10 COTA PRINCIPAL FITA ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 101.530 unidades de fita adesiva tipo durex, SICAM 9769, 62.565 unidades de fita adesiva tipo durex cor
marrom, SICAM 60866, 51.679 unidades de fita adesiva tipo durex transparente, SICAM 208 e 106.181 unidades de fita adesiva tipo crepe,
SICAM 221, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$1.013.853,18 (um milhão e treze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
 
LOTE Nº 11 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - Fita ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 33.844 unidades de fita adesiva tipo durex, SICAM 9769, 20.856 unidades de fita adesiva tipo durex cor
marrom, SICAM 60866, 17.227 unidades de fita adesiva tipo durex transparente, SICAM 208 e 35.394 unidades de fita adesiva tipo crepe,
SICAM 221, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$337.959,28 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos),
 
LOTE Nº 12 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - EXTRATOR DE GRAMPOS E ELÁSTICO
PARA ESCRITÓRIO.
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 10.184 pacotes de elástico para escritório, SICAM 75267 e 3.585 unidades de extrator de grampos, SICAM
72886, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$27.716,31 (vinte e sete mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos),
 
LOTE Nº 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE),
COR BRANCA.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.



QUANTITATIVO ESTIMADO: 20.610 unidades de borracha para lápis, SICAM 37473, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$9.686,70 (nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).
 
LOTE Nº 14 - COTA PRINCIPAL - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 111.837 unidades de caneta esferográfica cor azul, SICAM 74620, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$49.208,28 (quarenta e nove mil e duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).
 
LOTE Nº 15 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.279 unidades de caneta esferográfica cor azul, SICAM 74620, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$16.402,76 (dezesseis mil e quatrocentos e dois reais e setenta e seis centavos).
 
LOTE Nº 16 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR
VERMELHA.
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 28.082 unidades de caneta esferográfica cor vermelha, SICAM 74584, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$13.479,36. (treze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).
 
LOTE Nº 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -COLA BRANCA, À BASE DE PVA.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 19.623 unidades de cola branca, SICAM 531, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$21.192,84 (vinte e um mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).
 
LOTE Nº 18 - COTA PRINCIPAL - GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 23.303 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$102.766,23 (cento e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).
 
LOTE Nº 19 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.768 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$32.858,64 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021
 
PROCESSO Nº 04.000.877.21.50
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CANETAS E OUTROS, PARA ATENDER
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, conforme
especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos:
 
LOTE Nº 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM
ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.635 unidades de almofada para carimbo, SICAM 5362, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.511,40 (vinte mil e quinhentos e onze reais e quarenta centavos).
 
LOTE Nº 02 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, 40
ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10%).
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.941 frascos de tinta para carimbo, SICAM 31870, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$17.525,95 (dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).
 
LOTE Nº 03 - COTA PRINCIPAL - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU
MAGNÉTICO.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 90.309 unidades de apagador para quadro branco, SICAM 83991 e 92.302 unidades de caneta/pincel para
quadro branco ou magnético, SICAM 84033, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$1.068.636,91 (um milhão e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).
 
LOTE Nº 04 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.



CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 30.103 unidades de apagador para quadro branco, SICAM 83991 e 30.768 unidades de caneta/pincel para
quadro branco ou magnético, SICAM 84033, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$356.214,21 (trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos e catorze reais e vinte e um centavos),
 
LOTE Nº 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR PRETA E AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.264 unidades de caneta para retroprojetor cor preta, SICAM 3532 e 8.514 unidades de caneta para
retroprojetor cor azul, SICAM 3534, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$31.969,20 (trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos),
 
LOTE Nº 06 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA
FINA, COR VERMELHA.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.696 unidades de caneta para retroprojetor cor vermelha, SICAM 3533, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$11.505,92 (onze mil e quinhentos e cinco reais e noventa e dois centavos),
 
LOTE Nº 07 COTA PRINCIPAL CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL,
LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR
AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 75.369 unidades de caneta destaca texto, SICAM 157, 38.184 frascos de corretivo para papel, SICAM 613,
22.300 unidades de pincel atômico cor azul, SICAM 697 e 30.794 frascos de reabastecedor para pincel atômico, SICAM 636, conforme
anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$355.735,08 (trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos).
 
LOTE Nº 08 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA; CORRETIVO PARA PAPEL, LÍQUIDO, À BASE DE
ÁGUA, BRANCO; PINCEL ATÔMICO, COR AZUL; REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 25.123 unidades de caneta destaca texto, SICAM 157, 12.728 frascos de corretivo para papel, SICAM 613,
7.434 unidades de pincel atômico cor azul, SICAM 697 e 10.265 frascos de reabastecedor para pincel atômico, SICAM 636, conforme anexo
I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$118.581,27 (cento e dezoito mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
 
LOTE Nº 09 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, EM
METAL, LÁPIS PARA ESCRITA, PRETO, NÚMERO 2.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.567 unidades de apontador para lápis, SICAM 1002 e 48.223 unidades de lápis para escrita, SICAM 201,
conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$14.109,35 (catorze mil e cento e nove reais e trinta e cinco centavos),
 
LOTE Nº 10 COTA PRINCIPAL FITA ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 101.530 unidades de fita adesiva tipo durex, SICAM 9769, 62.565 unidades de fita adesiva tipo durex cor
marrom, SICAM 60866, 51.679 unidades de fita adesiva tipo durex transparente, SICAM 208 e 106.181 unidades de fita adesiva tipo crepe,
SICAM 221, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$1.013.853,18 (um milhão e treze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
 
LOTE Nº 11 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 - Fita ADESIVA, TIPO CREPE E FITA ADESIVA, TIPO DUREX.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 33.844 unidades de fita adesiva tipo durex, SICAM 9769, 20.856 unidades de fita adesiva tipo durex cor
marrom, SICAM 60866, 17.227 unidades de fita adesiva tipo durex transparente, SICAM 208 e 35.394 unidades de fita adesiva tipo crepe,
SICAM 221, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$337.959,28 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos),
 
LOTE Nº 12 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - EXTRATOR DE GRAMPOS E ELÁSTICO
PARA ESCRITÓRIO.
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 10.184 pacotes de elástico para escritório, SICAM 75267 e 3.585 unidades de extrator de grampos, SICAM
72886, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$27.716,31 (vinte e sete mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos),
 
LOTE Nº 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE),
COR BRANCA.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 20.610 unidades de borracha para lápis, SICAM 37473, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$9.686,70 (nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).
 

Á



LOTE Nº 14 - COTA PRINCIPAL - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 111.837 unidades de caneta esferográfica cor azul, SICAM 74620, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$49.208,28 (quarenta e nove mil e duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).
 
LOTE Nº 15- COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 37.279 unidades de caneta esferográfica cor azul, SICAM 74620, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$16.402,76 (dezesseis mil e quatrocentos e dois reais e setenta e seis centavos).
 
LOTE Nº 16 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR
VERMELHA.
 
EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
CNPJ: 25.897.729/0001-33.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 28.082 unidades de caneta esferográfica cor vermelha, SICAM 74584, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$13.479,36. (treze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).
 
LOTE Nº 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 -COLA BRANCA, À BASE DE PVA.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 19.623 unidades de cola branca, SICAM 531, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$21.192,84 (vinte e um mil e cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).
 
LOTE Nº 18- COTA PRINCIPAL - GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
EMPRESA: COMERCIAL MACHADO EIRELI-ME.
CNPJ: 25.862.137/0001-86.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 23.303 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$102.766,23 (cento e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).
 
LOTE Nº 19 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 18 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 -GRAMPO PARA GRAMPEADOR.
 
EMPRESA: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 38.467.627/0001-20.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.768 caixas de grampo para grampeador, SICAM 48914, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$32.858,64 (trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


