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Quarta-feira, 23 de Junho de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6294 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Processo nº: 04.000214.21.62

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos, por preço unitário de cada
item do lote.

LOTE Nº 01 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$44.650,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL torna-
se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$49.900,00 (quarenta e nove mil e
novecentos reais).
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Em 04/05/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 04/05/2021, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$53.999,52 (cinquenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais e
cinquenta e dois centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade
da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa 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 Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é especificado "Boneca Bebê" com altura mínima de
40 cm. A amostra apresentada não é do modelo bebê e possui altura de 39 cm".

Em 18/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$62.699,08 (sessenta e dois mil e seiscentos e noventa e nove
reais e oito centavos).

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

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e
oito centavos) no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora do lote com o valor global de
R$62.617,50 (sessenta e dois mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo como vencedora do
lote o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, , ficando, portanto, adjudicado o lote
no valor global de R$62.617,50 (sessenta e dois mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta
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centavos), para o fornecimento de 825 unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca,
conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$75,90 (setenta e cinco reais e noventa
centavos)/ unidade.

LOTE Nº 02 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$14.850,00 (catorze mil e oitocentos e cinquenta reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL torna-
se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em 30/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 30/04/2021, o licitante, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$20.924,36 (vinte mil e novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis
centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade
da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa 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 Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é especificado "Boneca Bebê" com altura mínima de
40 cm. A amostra apresentada não é do modelo bebê e possui altura de 39 cm".

Em 18/05/2021 o licitante VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tornou-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$20.924,37 (vinte mil e novecentos e vinte e
quatro reais e trinta e sete centavos).

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

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$24,37 (vinte e quatro reais e trinta e sete
centavos) no valor ofertado.
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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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa VIA NACIONAL
COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, foi declarada vencedora do lote com o valor global de
R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo como vencedora do
lote o licitante VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, ficando, portanto, adjudicado
o lote no valor global de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), para o fornecimento de 275
unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário
de R$76,00 (setenta e seis reais)/ unidade.

LOTE Nº 03 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Em 28/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 28/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos
reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$120.548,00 (cento e vinte mil e quinhentos e quarenta e oito
reais).

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

Nos termos do subitem 12.24, a empresa reduziu R$4.404,50 (quatro mil e quatrocentos e quatro
reais e cinquenta centavos) no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$116.143,50 (cento e dezesseis mil e cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), para o
fornecimento de 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme anexo I do edital,
com o valor unitário de R$140,78 (cento e quarenta reais e setenta e oito centavos)/ unidade.

LOTE Nº 04 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais).

Em 28/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 28/04/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado
a possibilidade de apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI reduziu R$1.185,50 (hum mil e cento e oitenta e cinco reais e
cinquenta centavos) no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$38.714,50 (trinta e oito mil e setecentos e catorze reais e cinquenta centavos), para o
fornecimento de 275 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme anexo I do edital,
com o valor unitário de R$140,78 (cento e quarenta reais e setenta e oito centavos)/ unidade.

LOTE Nº 05 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$41.720,00 (quarenta e um mil e setecentos e
vinte reais).

Em 28/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 28/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$41.798,75 (quarenta e um mil e setecentos e
noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.
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Em 04/05/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$53.199,99 (cinquenta e três mil e cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Em 04/05/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 04/05/2021 o licitante VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tornou-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos
reais).

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

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra
que foi analisada e aprovada pela Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa VIA NACIONAL
COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), para o fornecimento de 825 unidades
de brinquedo boneco bebê menina negra, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de
R$76,00 (setenta e seis reais)/ unidade.

LOTE Nº 06 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Em 28/04/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.
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Em 28/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$18.999,90 (dezoito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021 o licitante VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tornou-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

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

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra
que foi analisada e aprovada pela Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa VIA NACIONAL
COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), para o fornecimento de 275 unidades de
brinquedo boneco bebê menina negra, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$76,00
(setenta e seis reais)/ unidade.

LOTE Nº 07 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos
reais).

Em 06/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 06/05/2021, o licitante KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP torna-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$99.580,00 (noventa e nove mil e quinhentos e oitenta reais).
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Em 06/05/2021, o licitante KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP foi inabilitado por por descumprimento
do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.3, alínea a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu
bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que
represente no mínimo 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Não anexou os referidos
atestados de capacidade técnica, portanto, não comprovou o fornecimento dos bens.

Em 06/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$137.458,89 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta
e oito reais e oitenta e nove centavos).

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

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado
a possibilidade de apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI reduziu R$4.122,39 (quatro mil e cento e vinte e dois reais e trinta
e nove centavos) no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$133.336,50 (cento e trinta e três mil e trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), para
o fornecimento de 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino negro, conforme anexo I do
edital, com o valor unitário de R$161,62 (cento e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos)/
unidade.

LOTE Nº 08 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$32.266,00 (trinta e dois mil e duzentos e
sessenta e seis reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.
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Em 04/05/2021 o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$40.964,00 (quarenta mil e novecentos e sessenta e quatro reais).

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

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra
que foi analisada e aprovada pela Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa G8 ARMARINHOS
EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$40.964,00 (quarenta
mil e novecentos e sessenta e quatro reais), para o fornecimento de 275 unidades de brinquedo
boneco bebê menino negro, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$148,96 (cento e
quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)/ unidade.

LOTE Nº 09 BRINQUEDO, CARRINHO PARA BONECA, ARMAÇÃO EM TUBOS METÁLICOS,
ASSENTO EM TECIDO, ALTURA APROXIMADA 65 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%) (SICAM:
81186) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$195.890,00 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos e noventa reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$209.698,50 (duzentos e nove mil e seiscentos e
noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$231.600,00 (duzentos e trinta e um mil e
seiscentos reais).



23/06/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 11/28

Em 04/05/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 04/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Em 10/05/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado por
ofertar preço excessivo, depois de ser convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, informou no
chat de mensagens do lote a seguinte alegação : "O item solicitado (carrinho de boneca com
armação em tubos metálicos com 65cm de altura) não é mais importado para o Brasil, sendo assim
não conseguiremos atender pelo valor estimado".

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

LOTE Nº 10 BRINQUEDO, CARRINHO PARA BONECA, ARMAÇÃO EM TUBOS METÁLICOS,
ASSENTO EM TECIDO, ALTURA APROXIMADA 65 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%) (SICAM:
81186) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$45.550,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$69.899,50 (sessenta e nove mil e oitocentos e
noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.
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Em 04/05/2021 o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$77.220,00 (setenta e sete mil e duzentos e vinte
reais).

Em 04/05/2021, o licitante EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA CULTURAL foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c os subitens 14.1: Os documentos de
habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta inicial, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública e
14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local próprio
disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, sua
substituição por link que permita acesso aos referidos documentos. Portanto, o licitante não
anexou/encaminhou os documentos de habilitação, concomitantemente com a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.

Em 04/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$300.000,00(trezentos mil reais).

Em 10/05/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado por
ofertar preço excessivo, depois de ser convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, informou no
chat de mensagens do lote a seguinte alegação : "O item solicitado (carrinho de boneca com
armação em tubos metálicos com 65cm de altura) não é mais importado para o Brasil, sendo assim
não conseguiremos atender pelo valor estimado".

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

LOTE Nº 11 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$50.980,00 (cinquenta mil e novecentos e oitenta reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$57.750,00 (cinquenta e sete mil e setecentos e
cinquenta reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$70.114,24 (setenta mil e cento e catorze reais e vinte e quatro 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 reprovada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é solicitado dimensões (AxLxP) 56x30x42 cm
(variação aceitável 10%) e a amostra apresentada possui as dimensões de 60x29x36, sendo
reprovado no quesito profundidade, mínimo aceitável 37,8 cm".

Em 18/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$300.000,00 (trezentos mil reais.

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

Foi solicitada a empresa AQUARELA COMERCIO E SERVICOS nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, em função do
valor estimado para essa contratação ser de R$70.125,00, sendo aceito pelo licitante.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora do lote com o valor global de
R$70.125,00 (setenta mil e cento e vinte e cinco reais).

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo como vencedora do
lote o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, , ficando, portanto, adjudicado o lote
no valor global de R$70.125,00 (setenta mil e cento e vinte e cinco reais), para o fornecimento de 825
unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de
R$85,00 (oitenta e cinco reais)/ unidade.
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LOTE Nº 12 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 27/04/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$16.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Em 30/04/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 30/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$19.250,00 (dezenove mil e duzentos e
cinquenta reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$23.364,80 (vinte e três mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta
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 reprovada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é solicitado dimensões (AxLxP) 56x30x42 cm
(variação aceitável 10%) e a amostra apresentada possui as dimensões de 60x29x36, sendo
reprovado no quesito profundidade, mínimo aceitável 37,8 cm".

Em 18/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$200.000,00 (duzentos mil reais.

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

Foi solicitada a empresa AQUARELA COMERCIO E SERVICOS nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, em função do
valor estimado para essa contratação ser de R$23.375,00, sendo aceito pelo licitante.
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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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora do lote com o valor global de
R$23.375,00 (vinte e três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo como vencedora do
lote o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, , ficando, portanto, adjudicado o lote
no valor global de R$23.375,00 (vinte e três mil e trezentos e setenta e cinco reais), para o
fornecimento de 275 unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo I do edital,
com o valor unitário de R$85,00 (oitenta e cinco reais)/ unidade.

LOTE Nº 13 BRINQUEDO, KIT MINI COZINHA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO NO MÍNIMO:
COZINHA, PANELA COM TAMPA, TRAVESSA, FACAS, GARFOS, PRATOS, COPOS,
ESCUMADEIRA, ESPÁTULA, CONCHA, CARTELA DE ADESIVOS, DIMENSÕES APROXIMADAS
(AXLXC): 48 X 16 X 38 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL 10%) (SICAM: 81193) - COTA PRINCIPAL - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$55.984,62 (cinquenta e cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade
da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa 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 Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é solicitado dimensões (AxLxC) 48x16x38 cm
(variação aceitável 10%) e a amostra apresentada possui as dimensões aproximadas de 33x16x38
cm, sendo reprovado no quesito altura, mínimo aceitável 43,2 cm".

Em 18/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$145.848,00 (cento e quarenta e cinco mil e
oitocentos e quarenta e oito reais).

Em 18/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
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Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 18/05/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$154.499,99 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos).

Em 18/05/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 18/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$300.000,00(trezentos mil reais).

Em 24/05/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado por
ofertar preço excessivo, depois de ser convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, informou no
chat de mensagens do lote a seguinte alegação : "Favor desconsiderar a nossa redução de preços.
Não tivemos a garantia do fabricante que ele cumpriria a entrega dos produtos e manutenção no
preço. Conforme é noticiado, a matéria prima tem sofrido reajustes constantes".

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

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo a situação do lote
como FRACASSADO.

LOTE Nº 14 BRINQUEDO, KIT MINI COZINHA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO NO MÍNIMO:
COZINHA, PANELA COM TAMPA, TRAVESSA, FACAS, GARFOS, PRATOS, COPOS,
ESCUMADEIRA, ESPÁTULA, CONCHA, CARTELA DE ADESIVOS, DIMENSÕES APROXIMADAS
(AXLXC): 48 X 16 X 38 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL 10%) (SICAM: 81193) - COTA RESERVADA -
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$18.752,13 (dezoito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).
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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 Educação, conforme email da Gerência de
Suprimentos e Serviços, anexado aos autos, sendo, portanto, inabilitado em 18/05/2021, sob a
seguinte justificativa: "REPROVADO. No edital é solicitado dimensões (AxLxC) 48x16x38 cm
(variação aceitável 10%) e a amostra apresentada possui as dimensões aproximadas de 33x16x38
cm, sendo reprovado no quesito altura, mínimo aceitável 43,2 cm".

Em 18/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$48.852,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e
cinquenta e dois reais).

Em 18/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 18/05/2021 o licitante ASTOR STAUDT ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$51.749,99 (cinquenta e um mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove
centavos).

Em 18/05/2021, o licitante ASTOR STAUDT ME foi inabilitado por descumprimento do item 14 do
edital, c/c o subitem 14.2.4, alinea c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, quando for o caso. Não anexou no sistema a referida
certidão.

Em 18/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$100.000,00(cem mil reais).

Em 24/05/2021, o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi desclassificado por
ofertar preço excessivo, depois de ser convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, informou no
chat de mensagens do lote a seguinte alegação : "Favor desconsiderar a nossa redução de preços.
Não tivemos a garantia do fabricante que ele cumpriria a entrega dos produtos e manutenção no
preço. Conforme é noticiado, a matéria prima tem sofrido reajustes constantes".

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

Conforme determinado no subitem 16.1 do edital, o licitante G8 ARMARINHOS EIRELI, manifestou
intenção de recorrer, sendo assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.
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Respeitado esse prazo, o licitante recorrente G8 ARMARINHOS EIRELI apresentou suas razões
recursais.

Analisados os documentos, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo a situação do lote
como FRACASSADO.

LOTE Nº 15 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 27/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$41.240,00 (quarenta e um mil e duzentos e
quarenta reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

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

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos)
no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$48.993,12 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e doze centavos), para o
fornecimento de 2.062 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme anexo I do
edital, com o valor unitário de R$23,76 (vinte e três reais e setenta e seis centavos)/ unidade.

LOTE Nº 16 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
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Em 27/04/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI torna-se o
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$13.760,00 (treze mil e setecentos e sessenta
reais).

Em 04/05/2021, o licitante BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES - EIRELI foi
inabilitado por descumprimento do item 14 do edital, c/c o subitem: 14.2.4, alíneas a) Balanço
Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para
o devido enquadramento. Não anexou a Demonstração do Resultado do Exercício e c) Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, quando for o
caso. Não anexou no sistema a referida certidão.

Em 04/05/2021 o licitante AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tornou-se o arrematante do
lote com o valor global ofertado de R$16.998,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e oito reais).

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

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$651,12 (seiscentos e cinquenta e um reais
e doze centavos) no valor ofertado.

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 Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/05/2021, a empresa AQUARELA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$16.346,88 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), para o
fornecimento de 688 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme anexo I do
edital, com o valor unitário de R$23,76 (vinte e três reais e setenta e seis centavos)/ unidade.

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

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO LOTES 03 A 08, 15 E 16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Processo nº: 04.000214.21.62
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Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos, por preço unitário de cada
item do lote.

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 03 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$116.143,50 (cento e dezesseis mil e cento e quarenta e três reais e
cinquenta centavos)

LOTE Nº 04 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$38.714,50 (trinta e oito mil e setecentos e catorze reais e cinquenta
centavos).

LOTE Nº 05 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menina negra, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)
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LOTE Nº 06 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menina negra, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

LOTE Nº 07 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino negro, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$133.336,50 (cento e trinta e três mil e trezentos e trinta e seis reais
e cinquenta centavos).

LOTE Nº 08 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ: 14.232.132/0001-53

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menino negro, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$40.964,00 (quarenta mil e novecentos e sessenta e quatro reais).

LOTE Nº 15 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
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EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.062 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$48.993,12 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e
doze centavos).

LOTE Nº 16 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 688 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$16.346,88 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais e
oitenta e oito centavos).

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO LOTES 01, 02, 11 E 12

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Processo nº: 04.000214.21.62

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos, por preço unitário de cada
item do lote.

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 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.617,50 (sessenta e dois mil e seiscentos e dezessete reais e
cinquenta centavos).

LOTE Nº 02 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

LOTE Nº 11 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo
I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$70.125,00 (setenta mil e cento e vinte e cinco reais).

LOTE Nº 12 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo
I do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$23.375,00 (vinte e três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Processo nº: 04.000214.21.62

Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos pedagógicos, por preço unitário de cada
item do lote.

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 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.617,50 (sessenta e dois mil e seiscentos e dezessete reais e
cinquenta centavos).

LOTE Nº 02 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA BRANCA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82265) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneca bebê, menina branca, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).
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LOTE Nº 03 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$116.143,50 (cento e dezesseis mil e cento e quarenta e três reais e
cinquenta centavos)

LOTE Nº 04 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO BRANCO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82267) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menino branco, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$38.714,50 (trinta e oito mil e setecentos e catorze reais e cinquenta
centavos).

LOTE Nº 05 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menina negra, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)

LOTE Nº 06 BRINQUEDO, BONECA BEBÊ, MENINA NEGRA, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82266) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
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EMPRESA: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

CNPJ: 36.063.652/0001-12

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menina negra, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

LOTE Nº 07 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo boneco bebê menino negro, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$133.336,50 (cento e trinta e três mil e trezentos e trinta e seis reais
e cinquenta centavos).

LOTE Nº 08 BRINQUEDO, BONECO BEBÊ, MENINO NEGRO, COM CABEÇA E MEMBROS EM
VINIL MACIO E CORPO EM TECIDO COM ENCHIMENTO OU VINIL MACIO, ALTURA MÍNIMA DE
40 CM (SICAM: 82268) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: G8 ARMARINHOS EIRELI

CNPJ: 14.232.132/0001-53

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo boneco bebê menino negro, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$40.964,00 (quarenta mil e novecentos e sessenta e quatro reais).

LOTE Nº 09 BRINQUEDO, CARRINHO PARA BONECA, ARMAÇÃO EM TUBOS METÁLICOS,
ASSENTO EM TECIDO, ALTURA APROXIMADA 65 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%) (SICAM:
81186) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

FRACASSADO.
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LOTE Nº 10 BRINQUEDO, CARRINHO PARA BONECA, ARMAÇÃO EM TUBOS METÁLICOS,
ASSENTO EM TECIDO, ALTURA APROXIMADA 65 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%) (SICAM:
81186) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

FRACASSADO.

LOTE Nº 11 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 825 unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo
I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$70.125,00 (setenta mil e cento e vinte e cinco reais).

LOTE Nº 12 BRINQUEDO, CARRINHO DE SUPERMERCADO, EM PLÁSTICO ATÓXICO,
COLORIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 56 X 30 X 42 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
10%) (SICAM: 81195) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 275 unidades de brinquedo carrinho de supermercado, conforme anexo
I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$23.375,00 (vinte e três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

LOTE Nº 13 BRINQUEDO, KIT MINI COZINHA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO NO MÍNIMO:
COZINHA, PANELA COM TAMPA, TRAVESSA, FACAS, GARFOS, PRATOS, COPOS,
ESCUMADEIRA, ESPÁTULA, CONCHA, CARTELA DE ADESIVOS, DIMENSÕES APROXIMADAS
(AXLXC): 48 X 16 X 38 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL 10%) (SICAM: 81193) - COTA PRINCIPAL - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

FRACASSADO.

LOTE Nº 14 BRINQUEDO, KIT MINI COZINHA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO NO MÍNIMO:
COZINHA, PANELA COM TAMPA, TRAVESSA, FACAS, GARFOS, PRATOS, COPOS,
ESCUMADEIRA, ESPÁTULA, CONCHA, CARTELA DE ADESIVOS, DIMENSÕES APROXIMADAS
(AXLXC): 48 X 16 X 38 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL 10%) (SICAM: 81193) - COTA RESERVADA -
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
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FRACASSADO.

LOTE Nº 15 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.062 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$48.993,12 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e três reais e
doze centavos).

LOTE Nº 16 BRINQUEDO, KIT DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, EM PLÁSTICO RÍGIDO,
CONTENDO DE 8 A 12 PEÇAS (SICAM: 72909) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

EMPRESA: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 18.905.288/0001-09

QUANTITATIVO ESTIMADO: 688 unidades de brinquedo kit de utensílios para cozinha, conforme
anexo I do edital.

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

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$16.346,88 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais e
oitenta e oito centavos).

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 


