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Belo Horizonte, Segunda-feira, 9 de Agosto de 2021.
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARCIAL FINAL - LOTES 03 E 04 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
 

Processo nº. 04.000.853.20.00
Objeto: Registro de preços para aquisição de webcams e fones de ouvido, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 

LOTE 3 - FONE DE CABEÇA TIPO HEADSET - COTA PRINCIPAL
No dia 09/02/2021, a empresa Evolue Comércio de Equipamentos para Telecomunicações Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa
de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 421.700,00 (quatrocentos e vinte e um mil e
setecentos reais).
No dia 22/02/2021, em conformidade com o disposto no art. 4, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02 foi solicitado à empresa a
análise da possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. A empresa não reduziu o valor
ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Sra. Pregoeira, bom dia. Informamos que infelizmente não
conseguimos reduzir o valor de nossa proposta pois, chegamos no limite na fase de lances.!”.
No dia 24/02/2021, depois de confirmada a habilitação, a empresa Evolue Comércio de Equipamentos para Telecomunicações
Ltda. – EPP foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo V do edital.
No dia 05/03/2021, a empresa Evolue Comércio de Equipamentos para Telecomunicações Ltda. – EPP, foi desclassificada por
ter a amostra reprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços pelo seguinte motivo: “Conforme ofício anexo, a
amostra não atende a especificação do plugue, que deveria ser tipo P2.”.
No dia 05/03/2021, a empresa Lucas Guilherme da Silva, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais).
No dia 05/03/2021, a empresa Lucas Guilherme da Silva, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) pois os
atestados de capacidade técnica anexados no sistema licitacoes-e não comprovaram que o licitante fornece ou forneceu bens
de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% do previsto no mesmo.
Os atestados considerados aptos para fins de comprovação da qualificação técnica não atingiram o quantitativo exigido. O
atestado emitido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo não foi considerado apto para comprovar o quantitativo exigido no
edital.
No dia 05/03/2021, a empresa AGEM Tecnologia e Comércio Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais).
Conforme a alteração contratual nº 09 a razão social da empresa gira sob a denominação social de AGEM Tecnologia
Distribuidora Ltda..
No dia 11/03/2021, em conformidade com o disposto no art. 4, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02 foi à empresa a análise
da possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. A empresa ofertou o novo valor de R$
448.941,82 (quatrocentos e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos).
No dia 22/03/2021, depois de confirmada a habilitação, a empresa AGEM Tecnologia Distribuidora Ltda. foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo V do edital.
No dia 26/03/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme
documento anexo aos autos.
Para fins de adequação dos valores unitários com disposto no subitem 12.25 do edital, a empresa AGEM Tecnologia
Distribuidora Ltda. reduziu R$ 3.626,62 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).
No dia 08/06/2021, a empresa AGEM Tecnologia Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
445.315,20 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e quinze reais e vinte centavos).
A empresa Evolue Comércio de Equipamentos para Telecomunicações Ltda. manifestou a intenção de recurso.
As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas tempestivamente. O recurso foi julgado improcedente, sendo, portanto,
adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Fone de cabeça tipo Headset – R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) / unidade
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LOTE 4 - FONE DE CABEÇA, TIPO HEADSET - COTA RESERVADA LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 09/02/2021, a empresa Arenna Informática e Distribuição Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 81.027,78 (oitenta e um mil vinte e sete reais e setenta e oito centavos).
No dia 17/02/2021, a empresa Arenna Informática e Distribuição Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a)
pois o atestado de capacidade técnica anexado no sistema licitacoes-e não comprovou que o licitante fornece ou forneceu bens
de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% do previsto no mesmo.
No dia 17/02/2021, a empresa Juliana Ferreira da Silva 01547479639, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
No dia 17/02/2021, a empresa Juliana Ferreira da Silva 01547479639 foi inabilitada por não anexar a documentação de
habilitação em local próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão
pública.
No dia 17/02/2021, a empresa Lucas Guilherme da Silva, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 126.540,00 (cento e vinte e seis mil quinhentos e quarenta reais).
No dia 24/02/2021, a empresa Lucas Guilherme da Silva, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) pois os
atestados de capacidade técnica anexados no sistema licitacoes-e não comprovaram que o licitante fornece ou forneceu bens
de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% do previsto no mesmo.
No dia 26/02/2021, foi realizada a complementação da motivação da inabilitação da empresa Lucas Guilherme da Silva
passando a ser a seguinte: inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) pois os atestados de capacidade técnica
anexados no sistema licitacoes-e não comprovaram que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 40% do previsto no mesmo. Os atestados considerados
aptos para fins de comprovação da qualificação técnica não atingiram o quantitativo exigido. O atestado emitido pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo não foi considerado apto para comprovar o quantitativo exigido no edital.
No dia 26/02/2021 a empresa Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda., 4ª classificada na
etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 134.999,99 (cento e trinta e quatro mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
No dia 26/02/2021, em conformidade com o disposto no art. 4, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02 foi solicitado à empresa a
análise da possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. A empresa não reduziu o valor
ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Não conseguimos, dar nenhum tipo de desconto nesse lote.
Muito obrigado !”.
No dia 03/03/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Reis Comercio Atacadista e
Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no
subitem 13.5 e Anexo V do edital.
No dia 11/03/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme
documento anexo aos autos.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa Reis Comercio Atacadista e Varejista de
Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. reduziu R$ 23,99 (vinte e três reais e noventa e nove centavos).
No dia 16/03/2021, a empresa Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi declarada
vencedora pelo valor global estimado de R$ 134.976,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais).
No dia 17/03/2021, a empresa Lucas Guilherme da Silva manifestou a intenção de recurso.
As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas tempestivamente. O recurso foi julgado improcedente, sendo, portanto,
adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Fone de cabeça tipo Headset – R$ 48,00 (quarenta e oito reais) / unidade
 

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

 

ADJUDICAÇÃO PARCIAL FINAL
LOTES 03 E 04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
 

Processo nº. 04.000.853.20.00
Objeto: Registro de preços para aquisição de webcams e fones de ouvido, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
Adjudico pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:
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LOTE 3 - FONE DE CABEÇA TIPO HEADSET - COTA PRINCIPAL
 

Empresa: AGEM Tecnologia Distribuidora Ltda.
CNPJ: 09.022.398/0001-31
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 445.315,20 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e quinze reais e vinte centavos)
 

LOTE 4 - FONE DE CABEÇA, TIPO HEADSET - COTA RESERVADA LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 

Empresa: Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda.
CNPJ: 29.332.265/0001-79
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 134.976,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

Secretaria Municipal de Fazenda
 

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL
LOTES 03 E 04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
 

Processo nº. 04.000.853.20.00
Objeto: Registro de preços para aquisição de webcams e fones de ouvido, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.
Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de webcams e fones de ouvido, 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 às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os lotes:
 

LOTE 3 - FONE DE CABEÇA TIPO HEADSET - COTA PRINCIPAL
 

Empresa: AGEM Tecnologia Distribuidora Ltda.
CNPJ: 09.022.398/0001-31
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 445.315,20 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e quinze reais e vinte centavos)
 

LOTE 4 - FONE DE CABEÇA, TIPO HEADSET - COTA RESERVADA LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 

Empresa: Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda.
CNPJ: 29.332.265/0001-79
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 134.976,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

Secretaria Municipal de Fazenda
 

 

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


