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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARCIAL FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

LOTE 05
 

PROCESSO Nº. 04.000894.22.50
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.
Encerrada a etapa de lances:
 
LOTE 5 – ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PAPEL CAMURÇA E PAPEL CREPOM - COTA PRINCIPAL
 
No dia 18/10/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 706.023,26 (setecentos e seis mil vinte e três reais e vinte e seis centavos).
No dia 24/10/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “Bom dia, Solicitamos nossa desclassificação para o lote 05, devido a um erro de cálculo do item 02 do lote, visto que é
solicitado bobina com 200 m e nosso fornecedor havia passado preço de bobina com 140 m, portanto, o produto está em desacordo.”.
No dia 28/10/2022, a empresa Castro e Castro Comércio e Importação Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 706.023,27 (setecentos e seis mil vinte e três reais e vinte e sete centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa Castro e Castro Comércio e Importação Ltda. não reduziu o valor
ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Bom dia, prezada pregoeira, proposta readequada anexada ao sistema.
Infelizmente não tivemos como reduzir, pois já ofertamos o nosso valor final.”.
No dia 28/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Castro e Castro Comércio e Importação Ltda.
foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 18/11/2022, a empresa Castro e Castro Comércio e Importação Ltda. foi desclassificada devido a amostra do item 02 ser reprovada
pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos
portais www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br sob a seguinte justificativa: “Item 2 – Reprovado: a amostra apresentada não atende às
especificações descritas no Edital. Pede-se rolo de papel kraft com 200 m e foi apresentada uma amostra com 6kg, que correspondem
aproximadamente a 125 m.”
No dia 18/11/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 738.999,00 (setecentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e nove reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. a empresa reduziu
R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
No dia 21/11/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria
Ltda. foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/12/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi desclassificada devido a amostra do item 02 ser
reprovada pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e
disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br sob a seguinte justificativa: “Item 2 - Reprovado: a amostra
apresentada não atende às especificações descritas no Edital. Pede-se rolo de papel kraft com 60 cm de largura, 200 m de comprimento e
gramatura 80g/m², que corresponde a aproximadamente 9600 gramas. Foi apresentada uma amostra que possui aproximadamente 7400
gramas.”
No dia 01/12/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais)
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa inserida no chat
de mensagens: ”Já estamos no nosso menor preço.”.
No dia 02/12/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi convocada para inserir no sistema proposta ajustada com os mesmos valores
unitários ofertados para a cota reservada.
No dia 07/12/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi desclassificada por ofertar para a cota principal valores unitários superiores aos
valores unitários ofertados para cota reservada, contrariando o subitem 12.24 do edital.
No dia 07/12/2022, as empresas Europaper Comercial Eireli, Visa Industria Atacadista Ltda., Comercial Machado Eireli-ME e Aquarela
Comercio E Servicos Eireli foram convocadas para se manifestarem quanto a redução no valor da proposta dentro do limite previsto no
subitem 12.25 do edital.
Decorrido o prazo, apenas a Europaper Comercial Eireli se manifestou.
No dia 12/12/2022, a empresa Europaper Comercial Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais).
Diante da negociação previamente realizada, a empresa Europaper Comercial Eireli, reduziu R$ 181.259,59 (cento e oitenta e um mil
duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
No dia 13/12/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli foi convocada
para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 19/12/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de
Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br.
No dia 18/01/2023, a empresa Europaper Comercial Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 773.740,41 (setecentos e
setenta e três mil setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Envelope, tipo saco – R$ 93,51 (noventa e três reais e cinquenta e um centavos) / pacote
Item 02 – Papel kraft, cor parda – R$ 109,54 (cento e nove reais e cinquenta e quatro centavos) / rolo
Item 03 – Papel camurça – R$ 21,45 (vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) / pacote
Item 04 – Papel crepom – R$ 10,12 (dez reais e doze centavos) / pacote
 

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira
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OBJETO: registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.
A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto

desta licitação à:
 
LOTE 05 – ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PAPEL CAMURÇA E PAPEL CREPOM - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Europaper Comercial Eireli
CNPJ: 10.345.571/0001-11
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 773.740,41 (setecentos e setenta e três mil setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

LOTE05
 
PROCESSO Nº. 04.000894.22.50
 
OBJETO: registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo
Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a
adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço para o lote:
 
LOTE 5 – ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PAPEL CAMURÇA E PAPEL CREPOM - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Europaper Comercial Eireli
CNPJ: 10.345.571/0001-11
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 773.740,41 (setecentos e setenta e três mil setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

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


