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Terça-feira, 15 de Junho de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6288 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Processo nº. 04.000.175.21.02

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

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:

LOTE 1 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.679.000,00 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil reais).

No dia 30/03/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a), pois os
atestados de capacidade técnica anexados no sistema não somaram o quantitativo mínimo de 20% do previsto para este lote.

No dia 30/03/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., 2ª classificada na etapa de lances tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 2.126.190,24 (dois milhões cento e vinte e seis mil cento e noventa reais
e vinte e quatro centavos).

No dia 30/03/2021, foi verificada que a empresa Europaper Comercial Eireli se encontrava na situação de empate prevista nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/06.

No dia 13/04/2021, realizada a sessão pública, a empresa Europaper Comercial Eireli, 3ª classificada na etapa de lances,
exerceu o direito de preferência ofertando o novo valor de R$ 2.125.190,24 (dois milhões cento e vinte e cinco mil cento e
noventa reais e vinte e quatro centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “A principio nao conseguimos reduzir nenhum item, estamos finalizando a equalização dos
valores nas propostas reajustadas e havera uma redução mais significativa no lote 1 e pequenos ajustes no lote 2 e 14.”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 14.684,24
(quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli
foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 07/05/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento
anexo aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
2.110.506,00 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e seis reais).

No dia 10/05/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli 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.

Os valores unitários apresentados na proposta são:

Item 01 – Tinta guache – R$ 3,03 (três reais e três centavos) / frasco

Item 02 – Massa para modelar, caixa com 12 unidades – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) / caixa

Item 03 – Cola colorida, jogo com 06 frascos – R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) / jogo
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Item 04 – Cola com gliter, jogo com 06 frascos – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) / jogo

Item 05 – Cola branca, frasco com 1 Kg – R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) / frasco

Item 06 – Fita adesiva – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) / unidade

LOTE 2 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 703.513,00 (setecentos e três mil quinhentos e treze reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “A principio nao conseguimos reduzir nenhum item, estamos finalizando a equalização dos
valores nas propostas reajustadas e havera uma redução mais significativa no lote 1 e pequenos ajustes no lote 2 e 14.”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 11,00 (onze reais) no
valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli
foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 07/05/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento
anexo aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
703.502,00 (setecentos e três mil quinhentos e dois reais).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados na proposta são:

Item 01 – Tinta guache – R$ 3,03 (três reais e três centavos) / frasco

Item 02 – Massa para modelar, caixa com 12 unidades – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) / caixa

Item 03 – Cola colorida, jogo com 06 frascos – R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) / jogo

Item 04 – Cola com gliter, jogo com 06 frascos – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) / jogo

Item 05 – Cola branca, frasco com 1 Kg – R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) / frasco

Item 06 – Fita adesiva – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) / unidade

LOTE 3 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.630.000,00 (um milhão seiscentos e trinta mil).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “bom dia infelizmente não temos margem para descontos”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 16,75 (dezesseis
reais e setenta e cinco centavos) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuidora de Suprimentos
Ética Ltda .foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 10/05/2021, a empresa Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda. foi desclassificada por ter as amostras dos itens 2 e 3
reprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, conforme documento anexo aos autos, pelo seguinte motivo: “as
especificações apresentadas não atendem às descritas em edital. Pede-se pincel atômico, recarregável, e a amostra é de
marcador permanente, sem identificação de ser recarregável.”.

No dia 10/05/2020, a empresa Europaper Comercial Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, Pedimos desculpas pela demora na resposta, e infelizmente apos diversas
negociações e devido ao período econômico que estamos vivendo com a pandemia, não conseguimos conceder descontos.”.



15/06/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 3/14

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 119,75 (cento e
dezenove reais e setenta e cinco centavos) no valor ofertado.

No dia 17/05/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli
foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 24/05/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento
anexo aos autos.

No dia 26/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.699.880,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados na proposta são:

Item 01 – Caneta destaca texto – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) / unidade

Item 02 – Pincel atômico, cor preta – R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) / unidade

Item 03 – Pincel atômico, cor vermelha – R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) / unidade

Item 04 – Caneta hidrográfica, cores variadas, jogo com 12 unidades – R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) / jogo

LOTE 4 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda., 1ª classificada
na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Infelizmente não conseguimos efetuar nenhum desconto no valor lançado. Muito obrigado !”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 16,75 (dezesseis
reais e setenta e cinco centavos) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Reis Comercio Atacadista e Varejista
de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem
13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 10/05/2021, a empresa Reis Comercio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi
desclassificada por não apresentar as amostras do lote.

No dia 10/05/2021, a empresa Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

No dia 18/05/2021, a empresa Distribuidora de Suprimentos Ética Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens
sob a seguinte alegação: ” D. Comissão, boa tarde! Tendo vista o item 02 e 03 do lote 03 da cota principal terem sido
reprovados, nos parece improdutivo enviar-los novamente para análise na Cota Reservada. Nesse contexto solicito
DESCLASSIFICAÇÃO dos itens ora em trato.”.

No dia 19/05/2021, a empresa Durval Emerson E. de Souza - Comercial – ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

No dia 25/05/2021, a empresa Durval Emerson E. de Souza - Comercial – ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem
14.2.3 a), pois os atestados de capacidade técnica anexados no sistema não somaram o quantitativo mínimo de 20% do
previsto para este lote.

No dia 25/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa inseriu a seguinte justificativa no chat de mensagens:
“bom dia sr pregoeira nao conseguimos conceder descontos alem dos preços ja registrados na cota principal, replicando os
mesmos unitarios a proposta sofrera uma redução de mais de 200 mil reais. ok - Podemos inserir a nova proposta ?”

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 233.373,25
(duzentos e trinta e três mil trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) no valor ofertado.

No dia 26/05/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli
foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 26/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli informou no chat de mensagens que os itens ofertados para o lote
04 são os mesmos (marca/modelo) já ofertados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação quando da convocação
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para o lote 03. Desta forma a licitante foi dispensada da apresentação de amostras para este lote.

No dia 26/05/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
566.626,75 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados na proposta são:

Item 01 – Caneta destaca texto – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) / unidade

Item 02 – Pincel atômico, cor preta – R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) / unidade

Item 03 – Pincel atômico, cor vermelha – R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) / unidade

Item 04 – Caneta hidrográfica, cores variadas, jogo com 12 unidades – R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) / jogo

LOTE 5 - PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Parco Comércio e Serviços Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 630.349,50 (seiscentos e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos).

No dia 24/03/2021, a empresa Parco Comércio e Serviços Ltda. solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Solicito a desclassificação do item. O motivo é que foi cotado o valor unitário e não do pacote
conforme solicitado”.

No dia 12/04/2021, a empresa CCL Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

No dia 12/04/2021, a empresa CCL Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no
chat de mensagens: “Boa tarde Sra. Pregoeira, Solicitamos a desclassificação do item para este lote, uma vez que ofertamos
o preço unitário e não o preço do pacote, tornando-se assim inexiquível.”.

No dia 13/04/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 749.899,98 (setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa a empresa ofertou o novo valor de R$ 693.346,50
(seiscentos e noventa e três mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

No dia 13/04/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, Solicitamos nossa desclassificação para os lotes 05 e 06 do Pregão Eletrônico n°
06/2021, após conferência de preço junto aos nossos fornecedores, foi verificado que o lance enviado não corresponde a
pacotes com 10 unidades... o mesmo foi enviado lance para valor unitário, ficando assim, inviável o fornecimento do mesmo.
Pedimos desculpas pelo ocorrido, mas somente foi constatado este erro agora”.

No dia 14/04/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 749.900,00 (setecentos e quarenta e nove mil e novecentos reais).

No dia 14/04/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no
chat de mensagens: ” Boa tarde, Solicitamos a desclassificação , pois ofertamos o preço unitário do item e não o preço do
pacote com 10 unidades, e desta forma o nosso preço esta inexequível, pedimos desculpas pelo transtorno.”.

No dia 15/04/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

No dia 15/04/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. solicitou a sua desclassificação sob a
seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Prezada pregoeira, bom dia, gentileza proceder com a nossa
desclassificação, o nosso preço esta inexequível, pois ofertamos o preço unitário do item e não o preço do pacote com 10
unidades, pedimos desculpas pelo transtorno.”.

No dia 15/04/2021, a empresa Rayana Comércio de Papeis Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 815.925,00 (oitocentos e quinze mil novecentos e vinte e cinco reais).

No dia 20/04/2021, a empresa Rayana Comércio de Papéis Eireli, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 c/c
22.3, pois os atestados de capacidade técnica anexados no sistema continham a mesma identificação do responsável pela
emissão sendo de empresas distintas. Realizada a diligência solicitando a comprovação dos fornecimentos, não houve retorno
no prazo estipulado.

No dia 20/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda - ME, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 894.860,00 (oitocentos e noventa e quatro mil oitocentos e sessenta reais).
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No dia 20/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda – ME, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) pois os
itens constantes nos atestados de capacidade técnica anexados no sistema foram julgados não compatíveis com a natureza
desse lote.

No dia 20/04/2021 a empresa Reis Comércio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda., 8ª classificada na
etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.897.499,99 (um milhão oitocentos e
noventa e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

No dia 04/05/2021, foi solicitado à empresa Reis Comércio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. a
redução do valor arrematado para fins de adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o
valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Infelizmente não conseguimos chegar no valor de
referência.

No dia 05/05/2021, a empresa Reis Comércio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi
desclassificada por ofertar valor global estimado acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 05/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.897.500,00 (um milhão oitocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Máximo Distribuidora Ltda. a redução do valor arrematado para fins de adequação
à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat
de mensagens: “Não será possível a redução para o valor .”

No dia 06/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 06/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda., 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 3.774.886,50 (três milhões setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e
oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

No dia 06/05/2021, foi solicitado à empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “infelizmente não conseguimos fornecer no valor estimado.”.

No dia 06/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima
da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

LOTE 6 - PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 231.115,50 (duzentos e trinta e um mil cento e quinze reais e cinquenta centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, não tem como abaixar mais o valor.”.

No dia 13/04/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, Solicitamos nossa desclassificação para os lotes 05 e 06 do Pregão Eletrônico n°
06/2021, após conferência de preço junto aos nossos fornecedores, foi verificado que o lance enviado não corresponde a
pacotes com 10 unidades... o mesmo foi enviado lance para valor unitário, ficando assim, inviável o fornecimento do mesmo.
Pedimos desculpas pelo ocorrido, mas somente foi constatado este erro agora”.

No dia 14/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 298.286,95 (duzentos e noventa e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco
centavos).

No dia 20/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda – ME, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) pois os
itens constantes nos atestados de capacidade técnica anexados no sistema foram julgados não compatíveis com a natureza
desse lote.

No dia 20/04/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 298.287,00 (duzentos e noventa e oito mil duzentos e oitenta e sete reais).

No dia 20/04/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no
chat de mensagens: ” Boa tarde, Solicitamos a desclassificação , pois ofertamos o preço unitário do item e não o preço do
pacote com 10 unidades, e desta forma o nosso preço esta inexequível, pedimos desculpas pelo transtorno.”.

No dia 20/04/2021 a empresa Reis Comércio 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$ 632.499,99 (seiscentos e trinta e dois mil
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
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No dia 04/05/2021, foi solicitado à empresa Reis Comércio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. a
redução do valor arrematado para fins de adequação à pesquisa de preços que baliza o certame A empresa não reduziu o
valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Infelizmente não conseguimos chegar no valor de
referência.

No dia 05/05/2021, a empresa Reis Comércio Atacadista e Varejista de Diversos Artigos e Suprimentos Ltda. foi
desclassificada por ofertar valor global estimado acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 05/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 632.500,00 (seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Máximo Distribuidora Ltda. a redução do valor arrematado para fins de adequação
à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat
de mensagens: “Não será possível a redução do valor.”.

No dia 06/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 06/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda., 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.258.295,50 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e
noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

No dia 06/05/2021, foi solicitado à empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “infelizmente não conseguimos fornecer no valor estimado.”.

No dia 06/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima
da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

LOTE 7 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa DG Enterprises Ltda - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 339.011,00 (trezentos e trinta e nove mil e onze reais).

No dia 20/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda. ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 c/c 22.3 pois
dentre os itens atestados, apenas a bobina de plástico transparente foi considerada de natureza compatível com o objeto do
lote. Realizada a diligência dos atestados de capacidade técnica, o licitante apresentou nota fiscal ilegível onde não foi
possível verificar o fornecimento nem tão pouco autenticar o documento no site da receita por apresentar borrões sobre os
dados de verificação.

No dia 20/04/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

No dia 04/05/2021, foi solicitado à empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. a redução do valor arrematado
para fins de adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte
alegação inserida no chat de mensagens: “Prezada pregoeira, bom dia, gentileza proceder com a nossa desclassificação, o
nosso preço esta inexequível, pois houve um equívoco no momento do cálculo dos preços, pedimos desculpas pelo
transtorno..,”.

No dia 05/05/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global
estimado acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 05/05/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 425.517,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e dezessete reais).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Bom dia, Infelizmente não conseguimos atender no valor estimado.

No dia 05/05/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 05/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 684.375,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Máximo Distribuidora Ltda. a redução do valor arrematado para fins de adequação
à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat
de mensagens: “Não será possível a redução do valor.”.

No dia 05/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.
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No dia 05/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.089.196,50 (um milhão oitenta e nove mil cento e noventa e seis reais
e cinquenta centavos).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “infelizmente não conseguimos fazer no valor estimado.”.

No dia 06/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima
da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

LOTE 8 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa DG Enterprises Ltda - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais).

No dia 20/04/2021, a empresa DG Enterprises Ltda. ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 c/c 22.3 pois
dentre os itens atestados, apenas a bobina de plástico transparente foi considerada de natureza compatível com o objeto do
lote. Realizada a diligência dos atestados de capacidade técnica, o licitante apresentou nota fiscal ilegível onde não foi
possível verificar o fornecimento nem tão pouco autenticar o documento no site da receita por apresentar borrões sobre os
dados de verificação.

No dia 20/04/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 141.839,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais).

No dia 04/05/2021, foi solicitado à empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, não temos condição de atender no valor estimado.,”.

No dia 04/05/2021, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. – EPP foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 04/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 228.125,00 (duzentos e vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais).

No dia 04/05/2021, foi solicitado à empresa Máximo Distribuidora Ltda. a redução do valor arrematado para fins de adequação
à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat
de mensagens: “Não será possível redução para o valor de referência.,”.

No dia 05/05/2021, a empresa Máximo Distribuidora Ltda foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 05/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 363.065,50 (trezentos e sessenta e três mil sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos).

No dia 05/05/2021, foi solicitado à empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado.”.

No dia 05/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. foi desclassificada por ofertar valor global estimado acima
da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

LOTE 9 - LÃ PARA TRICÔ - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Parco Comercio e Serviços Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 211.114,50 (duzentos e onze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Infelizmente já estamos no nosso valor mínimo. Sendo assim não tem como reduzir preço.”.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Parco Comercio e Serviços Ltda. foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
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No dia 07/05/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo
aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Parco Comercio e Serviços Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado na proposta é:

Item 01 – Lã para tricô – R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos) / unidade

LOTE 10 - LÃ PARA TRICÔ - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 70.615,00 (setenta mil seiscentos e quinze reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “boa tarde. estamos no nosso melhor valor”.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Aliança Comércio e
Distribuição Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 07/05/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo
aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Aliança Comércio e Distribuição Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado na proposta é:

Item 01 – Lã para tricô – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) / unidade

LOTE 11 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Prezada Pregoeira, já estamos com a nossa melhor oferta”.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Comercial Radicchi Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 26,50 (vinte e seis
reais e cinquenta centavos) no valor ofertado.

No dia 07/05/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo
aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 827.473,50
(oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado na proposta é:

Item 01 – Tecido não texturizado – R$ 101,22 (cento e um reais e vinte e dois centavos) / rolo

LOTE 12 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
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No dia 24/03/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 279.500,00 (duzentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Prezada Pregoeira, já estamos com a nossa melhor oferta”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 3.675,50 (três
mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Comercial Radicchi Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 07/05/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo
aos autos.

No dia 10/05/2021, a empresa Comercial Radicchi Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 275.824,50
(duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado na proposta é:

Item 01 – Tecido não texturizado – R$ 101,22 (cento e um reais e vinte e dois centavos) / rolo

LOTE 13 - CANETA PARA TECIDO E TINTA PARA TECIDO - COTA PRINCIPAL

No dia 24/03/2021, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 236.120,05 (duzentos e trinta e seis mil centos e vinte reais e cinco
centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “Bom dia, por se tratar de um processo para Registro d Preços informo que não há
possibilidade de redução do valor do lote pois já registramos o nosso preço mínimo.”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 95,05 (noventa e
cinco reais e cinco) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Port Distribuidora de
Informática e Papelaria Ltda. foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo
IV do edital.

No dia 13/05/2021, o lote foi revogado a pedido do órgão demandante conforme justificativa anexada aos autos.

LOTE 14 - CANETA PARA TECIDO E TINTA PARA TECIDO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 24/03/2021, a empresa Europaper Comercial Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 94.900,00 (noventa e quatro mil e novecentos reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “A principio nao conseguimos reduzir nenhum item, estamos finalizando a equalização dos
valores nas propostas reajustadas e havera uma redução mais significativa no lote 1 e pequenos ajustes no lote 2 e 14.”.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado do lote, a empresa reduziu R$ 28,00 (vinte e oito
reais) no valor ofertado.

No dia 14/04/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Europaper Comercial Eireli
foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.

No dia 13/05/2021, o lote foi revogado a pedido do órgão demandante conforme justificativa anexada aos autos.

LOTE 15 - CADERNO PAUTADO EM ESPIRAL - COTA PRINCIPAL

No dia 23/03/2021 o lote foi cancelado a pedido do órgão demandante para alteração das especificações do item.
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LOTE 16 - CADERNO PAUTADO EM ESPIRAL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 23/03/2021 o lote foi cancelado a pedido do órgão demandante para alteração das especificações do item.

LOTE 17 - AGENDA ESCOLAR PERMANENTE. - COTA PRINCIPAL

No dia 23/03/2021 o lote foi cancelado a pedido do órgão demandante para alteração das especificações do item.

LOTE 18 - AGENDA ESCOLAR PERMANENTE. - COTA PRINCIPAL

No dia 23/03/2021 o lote foi cancelado a pedido do órgão demandante para alteração das especificações do item.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Processo nº. 04.000.175.21.02

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

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

LOTE 1 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 2.110.506,00 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e seis reais)

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
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Processo nº. 04.000.175.21.02

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

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 2 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 703.502,00 (setecentos e três mil quinhentos e dois reais).

LOTE 3 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.699.880,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco
centavos).

LOTE 4 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 566.626,75 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco
centavos).

LOTE 9 - LÃ PARA TRICÔ - COTA PRINCIPAL

Empresa: Parco Comercio e Serviços Ltda.

CNPJ: 05.214.053/0001-29

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 211.114,50 (duzentos e onze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos).

LOTE 10 - LÃ PARA TRICÔ - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Aliança Comércio e Distribuição Ltda.

CNPJ: 31.486.195/0001-55

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 70.615,00 (setenta mil seiscentos e quinze reais).

LOTE 11 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA PRINCIPAL

Empresa: Comercial Radicchi Eireli

CNPJ: 29.790.780/0001-00
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Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 827.473,50 (oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

LOTE 12 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Comercial Radicchi Eireli

CNPJ: 29.790.780/0001-00

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 275.824,50 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Processo nº. 04.000.175.21.02

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

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada
item do lote, 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 1 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 2.110.506,00 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e seis reais)

LOTE 2 - TINTA GUACHE, MASSA PARA MODELAR, COLA BRANCA, COLA COLORIDA E FITA ADESIVA. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 703.502,00 (setecentos e três mil quinhentos e dois reais).

LOTE 3 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA PRINCIPAL

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.699.880,25 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco
centavos).
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LOTE 4 - CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO E CANETA HIDROGRÁFICA - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Europaper Comercial Eireli

CNPJ: 10.345.571/0001-11

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 566.626,75 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco
centavos).

LOTE 5 - PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - COTA PRINCIPAL

Fracassado

LOTE 6 - PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Fracassado

LOTE 7 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA PRINCIPAL

Fracassado

LOTE 8 - SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Fracassado

LOTE 9 - LÃ PARA TRICÔ - COTA PRINCIPAL

Empresa: Parco Comercio e Serviços Ltda.

CNPJ: 05.214.053/0001-29

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 211.114,50 (duzentos e onze mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos).

LOTE 10 - LÃ PARA TRICÔ - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Aliança Comércio e Distribuição Ltda.

CNPJ: 31.486.195/0001-55

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 70.615,00 (setenta mil seiscentos e quinze reais).

LOTE 11 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA PRINCIPAL

Empresa: Comercial Radicchi Eireli

CNPJ: 29.790.780/0001-00

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 827.473,50 (oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

LOTE 12 - TECIDO NÃO TEXTURIZADO (TNT) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
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Empresa: Comercial Radicchi Eireli

CNPJ: 29.790.780/0001-00

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 275.824,50 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

LOTE 13 - CANETA PARA TECIDO E TINTA PARA TECIDO - COTA PRINCIPAL

Revogado

LOTE 14 - CANETA PARA TECIDO E TINTA PARA TECIDO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Revogado

LOTE 15 - CADERNO PAUTADO EM ESPIRAL - COTA PRINCIPAL

Cancelado

LOTE 16 - CADERNO PAUTADO EM ESPIRAL - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Cancelado

LOTE 17 - AGENDA ESCOLAR PERMANENTE. - COTA PRINCIPAL

Cancelado

LOTE 18 - AGENDA ESCOLAR PERMANENTE. - COTA PRINCIPAL

Cancelado

Breno Serôa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

 


