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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020

Processo nº 04.000.432/20-52

Objeto: Registro de preços para aquisição de Papel A4.

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

Lote (1) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 22/06/2020 o licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI foi o arrematante
do lote com o valor global ofertado de R$4.442.664,00 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais).

Em 04/08/2020 após realizada diligência, o licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
EIRELI foi inabilitado por deixar de atender aos subitens: 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar
que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que
represente no mínimo 40% (quarenta por cento) do previsto no mesmo). Os atestados inseridos no sistema não
comprovam o subitem 14.2.3 do edital; 14.2.4 – alínea “b1” (não conseguiu comprovar capital social ou
patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor da proposta).

Nessa mesma data, o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$4.579.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 04/08/2020 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante DELTA
ELETROMÓVEIS EIRELI foi convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06
ofertando nova proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão
pública foi marcada para o dia 05/08/2020 às 16 h (horário de Brasília).

Dentro do prazo estabelecido, o licitante não ofertou nova proposta. Então, o licitante CCL DISTRIBUIDORA
EIRELI continuou como arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da
proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para
esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 2º arrematante do lote apresentou as amostras que
foram analisadas e aprovadas pela Secretaria Municipal de Fazenda/ Gerência de Planejamento e Registro de
Preços.



Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 08/09/2020, a empresa CCL DISTRIBUIDORA EIRELI foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$4.570.518,60 (Quatro milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e
dezoito reais e sessenta centavos) para o fornecimento de 374.940 resmas de papel A4, conforme o anexo I do
edital. SICAM: 64322. Preço unitário: R$12,19 (Doze reais e dezenove centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
EIRELI manifestou sua intenção de interpor recurso em 08/09/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as razões
recursais por parte do licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI em
09/09/2020. Foram apresentadas as contrarrazões por parte do licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI em
17/09/2020.

Analisadas as razões recursais, a Pregoeira da disputa julgou procedente as alegações do licitante PAPEX DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI. Sendo assim, em 13/11/2020, o Recorrente foi
reclassificado no lote 01, voltando ao status de arrematante.

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote apresentou a amostra que foi
analisada e aprovada pela Secretaria Municipal de Fazenda/ Gerência de Planejamento e Registro de Preços.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 23/11/2020 a empresa PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$4.439.289,60 (Quatro milhões,
quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) para o fornecimento de
374.940 resmas de papel A4, conforme o anexo I do edital. SICAM: 64322. Preço unitário: R$11,84 (Onze reais e
oitenta e quatro centavos).

Em conformidade com o item 16 do edital, o licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI manifestou intenção de
interpor recurso em 23/11/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais, foram apresentadas as razões
recursais por parte do licitante CCL DISTRIBUIDORA EIRELI em 26/11/2020. Foram apresentadas as
contrarrazões por parte do licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI em
30/11/2020.

Analisadas as razões recursais, a Pregoeira da disputa julgou improcedente as alegações do licitante CCL
DISTRIBUIDORA EIRELI. Sendo assim, em 09/12/2020, o licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI continuou como vencedor do lote 01.

Lote (2) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.

Em 22/06/2020 o licitante DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

Em 10/07/2020 após realizada diligência, o licitante DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI foi inabilitado por deixar de
atender ao subitem 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de
natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta
por cento) do previsto no mesmo). Os dois atestados inseridos no sistema não comprovam o subitem 14.2.3 do



edital. Nessa mesma data, o licitante RN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 2º classificado com o valor global
ofertado de R$2.249.640,00 (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais) passou
à arrematante do lote.

Em 13/08/2020 o licitante RN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado por deixar de atender ao subitem
14.2.4 – alínea “a” (deixou de enviar a Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social). Nessa
mesma data, o licitante LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de
R$2.489.945,00 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais) passou à
arrematante do lote.

Ainda em 13/08/2020, o licitante LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado e desclassificado por deixar de
atender aos itens 13 e 14 do edital (não inseriu no sítio www.licitacoes-e.com.br a documentação e proposta).
Também em 13/08/2020, o licitante HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado
com o valor global ofertado de R$2.499.600,00 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e seiscentos
reais) passou à arrematante do lote.

Em 28/08/2020 o licitante HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI foi inabilitado por deixar de
atender ao subitem 14.2.3 – alínea “a” do edital (não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de
natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% (quarenta
por cento) do previsto no mesmo). Os quatro atestados inseridos no sistema não comprovam o subitem 14.2.3 do
edital. Nessa mesma data, o licitante AHOP COMÉRCIO ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇO DE LTDA, 5º
classificado com o valor global ofertado de R$4.374.300,00 (Quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil e
trezentos reais) passou à arrematante do lote.

31/08/2020, o licitante AHOP COMÉRCIO ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇO DE LTDA foi inabilitado e
desclassificado por deixar de atender aos itens 13 e 14 do edital (não inseriu no sítio www.licitacoes-e.com.br a
documentação e proposta).

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

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a ME e EPP (lote 02), em 09/12/2020, o licitante
PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI, vencedor da cota principal (lote 01) foi
convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade de lhe ser
adjudicado o objeto da cota reservada, nas mesmas condições já ofertadas para a cota principal, conforme
previsto no subitem 12.23 do edital.

Em 09/12/2020, por ter concordado em ofertar para o lote 02 o mesmo produto, nas mesmas condições já
ofertadas para o lote 01, o licitante PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI foi
convocado para apresentar proposta ajustada nos termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca (Papex Brasil) para o lote 02, e esta marca já
havia sido analisada e aprovada no lote 01 (cota principal) pela Secretaria Municipal de Fazenda/ Gerência de
Planejamento e Registro de Preços, o licitante foi dispensado da apresentação de amostra para o lote 02,
conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 09/12/2020, a empresa PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o
subitem 12.23 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.479.763,20 (Um milhão, quatrocentos e
setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) para o fornecimento de 124.980 resmas
de papel A4, conforme o anexo I do edital. SICAM: 64322. Preço unitário: R$11,84 (Onze reais e oitenta e quatro
centavos).

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



Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO – LOTE 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020

Processo nº 04.000.432/20-52

Objeto: Registro de preços para aquisição de Papel A4.

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

Lote (1) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI.

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

- VALOR GLOBAL: R$4.439.289,60 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove
reais e sessenta centavos).

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

ADJUDICAÇÃO – LOTE 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020

Processo nº 04.000.432/20-52

Objeto: Registro de preços para aquisição de Papel A4.

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

Lote (2) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.

- EMPRESA: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI.

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

- VALOR GLOBAL: R$1.479.763,20 (Um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três
reais e vinte centavos).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira



HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020

Processo nº 04.000.432/20-52

Objeto: Registro de preços para aquisição de Papel A4.

Homologo a licitação relativa ao Registro de Preços para aquisição de papel A4, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor
preço:

Lote (1) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI.

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

- VALOR GLOBAL: R$4.439.289,60 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove
reais e sessenta centavos).

Lote (2) - PAPEL SULFITE (SICAM: 64322) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.

- EMPRESA: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI.

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

- VALOR GLOBAL: R$1.479.763,20 (Um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três
reais e vinte centavos).

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


