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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021.

  Acesse a Edição

LICITAÇÃO: ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6406 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 02/12/2021

SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021
 
Processo nº. 04.000.355.21.94
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros, para atender demanda do município
de Belo Horizonte.
A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 1 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 50 ML - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
No dia 08/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais).
No dia 22/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) - o atestado
de capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para
mesmo. 14.2.5 – não anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 22/07/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 65.809,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e nove reais).
No dia 26/08/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem
14.2.3 a) - os atestados de capacidade técnica anexados no sistema não somaram o quantitativo mínimo de 40% de bens de natureza
compatível com o objeto deste lote.
No dia 26/08/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 70.461,90 (setenta mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).
No dia 09/09/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda. foi reclassificada depois de revisão dos atestados
de capacidade técnica apresentados.
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “Sra. Pregoeira, boa tarde! Infelizmente não conseguimos negociar. Já trabalhamos com o menor preço possível.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 44,56 (quarenta e quatro reais e cinquenta e
seis centavos).
No dia 10/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a BRR Distribuidora Materiais de Construção e
Consumo Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 27/09/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 65.764,44 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Copo descartável, capacidade 50 ml – R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos) / pacote
 
LOTE 2 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais).
No dia 22/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) - o atestado
de capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para
mesmo. 14.2.5 – não anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 22/07/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 941.921,18 (novecentos e quarenta e um mil novecentos e vinte e um reais e dezoito 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 srta pregoeira ... sobre apresentação de uma nova proposta mais vantajosa. RESP... estamos no nosso melhor preço
devido a alta constante do produto. Obrigado RM LANZA.”.
No dia 02/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 09/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 13/09/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Copo descartável, capacidade 200 ml – R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) / pacote
 
LOTE 3 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 02 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
No dia 08/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 288.500,00 (duzentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais).
No dia 22/07/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) - o atestado
de capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para
mesmo. 14.2.5 – não anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 22/07/2021, a empresa Dicromato Comercio de Produtos para Laboratórios Eireli , 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 314.600,00 ( trezentos e quatorze mil e seiscentos reais).
No dia 01/09/2021, a empresa Dicromato Comercio de Produtos para Laboratórios Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem
14.2.3 a) – os itens fornecidos foram julgados não compatíveis com a natureza do objeto lote.
No dia 01/09/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 314.676,00 (trezentos e quatorze mil seiscentos e setenta e seis reais).
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No dia 02/09/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) - o atestado de
capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante fornece
ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para mesmo.
No dia 02/09/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 350.750,00 (trezentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta 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: “Bom dia srta pregoeira ... sobre apresentação de uma nova proposta mais vantajosa. RESP... estamos no nosso melhor preço
devido a alta constante do produto. Obrigado RM LANZA.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 36.773,28 (trinta e seis mil
setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos).
No dia 06/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 09/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 13/09/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 313.976,72
(trezentos e treze mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Copo descartável, capacidade 200 ml – R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) / pacote
 
LOTE 4 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 382.443,75 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
No dia 23/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis 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 40% do previsto para o lote.
No dia 23/07/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 424.937,50 (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
No dia 02/09/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) - o atestado de
capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante fornece
ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para mesmo.
No dia 02/09/2021, a empresa NK Comercio de Papeis Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 583.800,00 (quinhentos e oitenta e três mil e oitocentos reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$ 577.915,00 (quinhentos e setenta e sete mil
novecentos e quinze reais).
No dia 16/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa NK Comercio de Papeis Eireli foi convocada
para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 23/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 08/11//2021, a empresa NK Comercio de Papeis Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 577.915,00
(quinhentos e setenta e sete mil novecentos e quinze reais).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, rolo com 30 metros de comprimento – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) / unidade
 
LOTE 5 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 04 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 127.481,40 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
No dia 23/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis 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 40% do previsto para o lote.
No dia 23/07/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 141.646,00 (cento e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais).
No dia 02/09/2021, a empresa E P M Transportes & Logística Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) - o atestado de
capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante fornece
ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para mesmo.
No dia 02/09/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 192.638,56 (cento e noventa e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
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, Sra Pregoeira, na tentativa de uma redução de preço junto ao diretor da empresa, sem sucesso, pois produto este com
frequência de aumento na matéria prima (celulose) impossibilitando qualquer tipo de redução de preço. obrigada.”.
No dia 10/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/09/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme relatório da Gerência
de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo:” Amostra da marca Clear diferente da proposta”.
No dia 27/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 198.304,40 (cento e noventa e oito mil trezentos e quatro reais e quarenta centavos).
No dia 27/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3
a), pois o atestado de capacidade técnica anexado no sistema não somou o quantitativo mínimo de 40% do previsto para o lote.
No dia 27/09/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 288.996,40 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
De acordo com a 1ª alteração contratual apresentada, a empresa adota o nome empresarial de SJ Comercio de Utilidades – Eireli – ME.
No dia 27/09/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades – Eireli – 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 40% do previsto para o lote.
No dia 27/09/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 288.999,99 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
No dia 27/09/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) - o atestado
de capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para
mesmo. 14.2.5 – não anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 27/09/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda., 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$ 288.957,84 (duzentos e oitenta e oito mil
novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.25 do edital, a empresa reduziu R$ 79.321,76 (setenta e nove mil
trezentos e vinte e um reais e setena e seis centavos).
A empresa apresentou, espontaneamente, a amostra do lote. Esta foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme
documento anexo aos autos.
No dia 10/11/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 209.636,08 (duzentos e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos).
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Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, rolo com 30 metros de comprimento – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) / unidade
 
LOTE 6 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio De Papeis Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 425.900,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e novecentos reais).
No dia 23/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis 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 40% do previsto para o lote.
No dia 23/07/2021, a empresa Magazine Meneghel Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 443.668,20 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
No dia 09/09/2021, a empresa Magazine Meneghel Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a), pois o atestado de
capacidade técnica anexado no sistema não somou o quantitativo mínimo de 40% do previsto para o lote.
No dia 09/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 462.467,70 (quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e
setenta centavos).
No dia 16/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3
a), pois o atestado de capacidade técnica anexado no sistema não somou o quantitativo mínimo de 40% do previsto para o lote.
No dia 16/09/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 481.194,30 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos).
No dia 16/09/2021, a empresa Atacado de Embalagens Campos Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) - o atestado
de capacidade técnica anexado no sistema não informa o quantitativo fornecido. Desta forma, não é possível comprovar que o licitante
fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto para
mesmo. 14.2.5 – não anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 16/09/2021, a empresa Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos Ltda., 5ª classificada na etapa de lances tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 481.267,20 (quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
No dia 16/09/2021, foi verificada que a empresa RM Lanza dos Santos Comercio – EPP se encontrava na situação de empate prevista nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/06.
No dia 17/09/2021, realizada a sessão pública, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio - EPP declinou do direito, não apresentando nova
proposta de valor inferior à do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
No dia 27/09/2021, foi solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município à Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos Ltda. A
empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Sra. Pregoeira, infelizmente não temos
condições em reduzir nosso preço. Mantemos nosso preço final de R$ 481.267,20. Att”.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos
Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 06/10/2021, a empresa Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, rolo com 60 metros de comprimento – R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos) / unidade
 
LOTE 7 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 137.864,10 (cento e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dez 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 realmente estamos em nosso limite !!”.
No dia 26/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Nickvalle Comercio De Papeis Eireli foi convocada
para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 10/09/2021, a empresa Nickvalle Comercio De Papeis Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme relatório
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo: ”Apresenta algumas rebarbas nas laterais e alguns
pontos pretos na extensão do rolo”.
No dia 10/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 154.157,13 (cento e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e treze
centavos).
No dia 16/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3
a), pois o atestado de capacidade técnica anexado no sistema não somou o quantitativo mínimo de 40% do previsto para o lote.
No dia 16/09/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 172.157,79 (cento e setenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e nove
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: “Sra. pregoeira, boa tarde! Infelizmente não podemos reduzir o preço. Já enviamos nosso melhor na etapa de lance.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 454,32 (quatrocentos e cinquenta e quatro
reais e trinta e dois centavos).
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a BRR Distribuidora Materiais de Construção e
Consumo Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 06/10/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 171.703,47 (cento e setenta e um mil setecentos e três reais e quarenta e sete centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, rolo com 60 metros de comprimento – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) / unidade
 
LOTE 8 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO -
COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 238.842,96 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
No dia 13/07/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli, solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Bom
dia Sr. Pregoeiro, venho solicitar minha desclassificação neste item , pois no momento da precificação foi observado na especificação e
quantidade do objeto , Anexo I, a unidade UN. considerando como rolo e não fardo com 08 rolos. Desculpas.”.
No dia 11/08/2021, a empresa Distribuidora Pioneira Comercio e Representação Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais).
No dia 16/09/2021, a empresa Distribuidora Pioneira Comercio e Representação Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3
a) c/c 22.3, pois, quando da realização da diligência do atestado emitido por Gráfica ZM., não apresentou/ anexou no sistema a(s) nota(s)
fiscal(is) solicitada(s).
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No dia 16/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 415.619,99 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e dezenove reais e noventa e nove
centavos).
No dia 20/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens
sob a seguinte alegação: “Sr. Pregoeiro, solicito que desconsidere nossa proposta ofertadas para os lotes 8 e 9 uma vez que ofertamos valor
unitário, e não fardo c/8.”.
No dia 27/09/2021, a empresa NK Comércio de Papéis Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
No dia 14/07/2021, a empresa NK Comércio de Papéis Eireli já havia solicitado a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “BOM DIA INTERPRETAMOS ERRADO O LOTE 8 NAO TEMOS PREÇO PARA NOSSA PROPOSTA UMA VEZ QUE
ESTA SENDO PEDIDO FARDO COM 8 UNIDADES E COTAMOS O VALOR POR ROLO!! PEDIMOS NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO
DEVIDO AO NOSSO ERRO”.
No dia 27/09/2021, a empresa A.G Distribuidora Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 554.160,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e sessenta reais).
No dia 13/07/2021, a empresa A.G Distribuidora Eireli já havia solicitado a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “bom dia cotamos errado interpretamos un = rolo para os lotes 8 e 9 pelo valor da nossa proposta nao condiz com a realidade de
mercado viemos por meio desta msg pedir humildemente a nossa desclassificação para nao atrapalhar o certame !!”.
No dia 27/09/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.621.999,99 (milhão seiscentos e vinte e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 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 ja estamos realmente em nosso limite!!.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 250,75 (duzentos e cinquenta reais e setenta
e cinco centavos) no valor ofertado.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 06/10/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 1.621.749,24
(um milhão seiscentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, 600 metros, pacote com 8 unidades – R$ 58,53 (cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) / unidade
 
LOTE 9 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 08 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
No dia 08/07/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 79.614,32 (setenta e nove mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
No dia 13/07/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli, solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Bom
dia Sr. Pregoeiro, venho solicitar minha desclassificação neste item , pois no momento da precificação foi observado na especificação e
quantidade do objeto , Anexo I, a unidade UN. considerando como rolo e não fardo com 08 rolos. Desculpas.”.
No dia 11/08/2021, a empresa Distribuidora Pioneira Comercio e Representação Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 117.215,00 (cento e dezessete mil duzentos e quinze reais).
No dia 16/09/2021, a empresa Distribuidora Pioneira Comercio e Representação Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3
a) c/c 22.3, pois, quando da realização da diligência do atestado emitido por Gráfica ZM., não apresentou/ anexou no sistema a(s) nota(s)
fiscal(is) solicitada(s).
No dia 16/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 415.619,99 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e dezenove reais e noventa e nove
centavos).
No dia 20/09/2021, a empresa Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens
sob a seguinte alegação: “Sr. Pregoeiro, solicito que desconsidere nossa proposta ofertadas para os lotes 8 e 9 uma vez que ofertamos valor
unitário, e não fardo c/8.”.
No dia 27/09/2021, a empresa A.G Distribuidora Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 184.720,00 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e vinte reais).
No dia 13/07/2021, a empresa A.G Distribuidora Eireli já havia solicitado a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “bom dia cotamos errado interpretamos un = rolo para os lotes 8 e 9 pelo valor da nossa proposta nao condiz com a realidade de
mercado viemos por meio desta msg pedir humildemente a nossa desclassificação para nao atrapalhar o certame !!”.
No dia 27/09/2021, a empresa FB Distribuidora Eireli - ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco 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: “Prezados, infelizmente, estamos impossibilitados de efetuar redução no valor ofertado, devido a constantes aumentos na matéria
prima, realmente estamos em nosso limite, obrigado.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito reais)
no valor ofertado.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a FB Distribuidora Eireli - ME foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 06/10/2021, a empresa FB Distribuidora Eireli - ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 564.966,12 (quinhentos
e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel higiênico, 600 metros, pacote com 8 unidades – R$ 61,17 (sessenta e um reais e dezessete centavos) / unidade
 
LOTE 10 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa FB Distribuidora Eireli - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 3.051.249,75 (três milhões cinquenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta 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, Sra. Pregoeira. devido aos aumentos constantes na matéria prima, estamos impossibilitados de reduzir nosso preço.”.
No dia 27/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa FB Distribuidora Eireli - ME foi convocada
para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 09/09/2021, a empresa FB Distribuidora Eireli - ME foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel toalha, cor branca, interfolhado com 2 dobras no comprimento – R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) / pacote
 
LOTE 11 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 10
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No dia 08/07/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 994.481,40 (novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta 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: “realmente estamos em nosso limite !!!.”.
No dia 26/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 09/09/2021, a empresa Nickvalle Comercio de Papeis Eireli foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Papel toalha, cor branca, interfolhado com 2 dobras no comprimento – R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) / pacote
 
LOTE 12 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 604.349,42 (seiscentos e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
No dia 09/09/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) c/c 22.3, pois, quando da
realização da diligência do atestado emitido por Hipomed Comércio Atacadista de Produtos para Saúde Ltda., não apresentou/ anexou no
sistema a(s) nota(s) fiscal(is) solicitada(s) e; 14.2.5, não apresentou/anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega
trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 09/09/2021, a empresa Br Online Elétrica e Construções Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 798.632,82 (setecentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
De acordo com o Ato de transformação de empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli em sociedade empresária limitada, a
empresa teve a sua razão social alterada para BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
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 boa tarde. O melhor preço que conseguimos é o valor arrematado do lote.”.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de
Produtos Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 03/11/2021, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Pano para limpeza – R$ 3,09 (três reais e nove centavos) / unidade
Item 02 – Flanela comum, em algodão – R$ 3,00 (três reais) / metro
 
LOTE 13 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE Nº 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 201.452,85 (duzentos e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
No dia 09/09/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) c/c 22.3, pois, quando da
realização da diligência do atestado emitido por Hipomed Comércio Atacadista de Produtos para Saúde Ltda., não apresentou/ anexou no
sistema a(s) nota(s) fiscal(is) solicitada(s) e; 14.2.5, não apresentou/anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega
trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 09/09/2021, a empresa Everlimp Comércio e Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 244.269,81 (duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).
No dia 22/09/2021, a empresa Everlimp Comércio e Distribuidora 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 40% do previsto para o lote.
No dia 22/09/2021, a empresa 3 Poderes Comercio Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais).
No dia 26/10/2021, a empresa 3 Poderes Comercio Ltda foi inabilitada por não atendimento aos subitens 14.2.3 a) c/c 22.3, pois, quando da
realização da diligência, a empresa não apresentou/ anexou no sistema o(s) documento(s) solicitado(s).
No dia 26/10/2021, a empresa Br Online Elétrica e Construções Eireli - EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 276.670,98 (duzentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos).
De acordo com o Ato de transformação de empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli em sociedade empresária limitada, a
empresa teve a sua razão social alterada para BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município e, para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do
edital, a empresa reduziu R$10.457,01 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo).
No dia 03/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de
Produtos Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital. A empresa fez a
seguinte afirmação no chat de mensagens: “Sr.(a) Pregoeira, os itens do lote 13 são os mesmos do lote 12 , e ofertamos a mesma marca para
lote 12 e 13 , ainda justifica encaminharmos novamente as mesmas amostras que já aprovadas ? conforme a mensagem .... LOTE 12
03/11/2021 às 13:34:04 Pregoeiro A(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços.
Documento disponível no menu opções listar documentos.”. Desta forma, a licitante foi dispensada da apresentação das amostras para este
lote.
No dia 03/11/2021, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 266.213,97 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e treze reais e noventa e sete centavos).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Pano para limpeza – R$ 3,09 (três reais e nove centavos) / unidade
Item 02 – Flanela comum, em algodão – R$ 3,00 (três reais) / metro
 
LOTE 14 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais).
No dia 23/07/2021, a empresa Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) –
pois os atestados de capacidade técnica anexados no sistema não informam os quantitativos fornecidos. Desta forma, não é possível
comprovar que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo
de 40% do previsto para mesmo.
No dia 23/07/2021, a empresa Luck Comercio de Papelaria e Confecções - Eireli – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 219.036,28 (duzentos e dezenove mil trinta e seis reais e vinte e oito 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: “Prezada pregoeira. Tendo em vista que o valor arrematado esta dentro do valor estimado do lote e o momento em que vivemos
não esta propício para redução, não temos como reduzir o valor proposto.
Solicitada a redução dos valores unitários dos itens 01 e 03 para fins de adequação ao disposto no subitem 12.25 do edital, a empresa não
reduziu os valores ora ofertados, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valores unitários para os itens 01 e 03 acima do limite admitido
no subitem 12.25 do edital.
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No dia 26/10/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 237.792,54 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e
quatro centavos).
No dia 26/10/2021, a empresa BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada
por ofertar valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 03/11/2021, a empresa Durval Emerson E. de Souza - Comercial - ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais).
No dia 03/11/2021, a empresa Durval Emerson E. de Souza - Comercial - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 03/11/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais).
No dia 04/11/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP, após negociação, ofertou novos valores unitários em atendimento ao
limite previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 04/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 17/11/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 193.746,15
(cento e noventa e três mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze 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 – Pá para lixo, em plástico resistente – R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos) / unidade
Item 02 – Esponja para limpeza, dupla face – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) / unidade
Item 03 – Vassoura para sanitário – R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos) / unidade
 
LOTE 15 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 59.173,00 (cinquenta e nove mil cento e setenta e três reais).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
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, prezada Pregoeira, em se tratar de Registro de Preço para entregas em 12 meses, com constantes aumentos na matéria
prima dos produtos , a Distribuir na sua elaboração da precificação analisou o menor preço na sua condição.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 26,00 (vinte e seis reais) no valor da
proposta.
No dia 26/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 16/09/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 59.147,00 (cinquenta e nove mil
cento e quarenta e sete reais).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Pá para lixo, em plástico resistente – R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) / unidade
Item 02 – Esponja para limpeza, dupla face – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) / unidade
Item 03 – Vassoura para sanitário – R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) / unidade
 
LOTE 16 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, LISO, DIMENSÕES: 40 X 60 CM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 33.424,97 (trinta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).
No dia 09/09/2021, a empresa Zoom Comercial Eireli foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) c/c 22.3, pois, quando da
realização da diligência do atestado emitido por Hipomed Comércio Atacadista de Produtos para Saúde Ltda., não apresentou/ anexou no
sistema a(s) nota(s) fiscal(is) solicitada(s) e; 14.2.5, não apresentou/anexou no sistema declaração expressa de que o licitante não emprega
trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 09/09/2021, a empresa Br Online Elétrica e Construções Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 42.371,22 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).
De acordo com o Ato de transformação de empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli em sociedade empresária limitada, a
empresa teve a sua razão social alterada para BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
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 boa tarde. O melhor preço que conseguimos é o valor arrematado do lote.”.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de
Produtos Ltda. foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 06/10/2021, a empresa BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Pano de Prato – R$ 1,93 (um real e noventa e três centavos) / unidade
 
LOTE 17 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE DE MADEIRA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).
No dia 23/07/2021, a empresa Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a) –
pois os atestados de capacidade técnica anexados no sistema não informam os quantitativos fornecidos. Desta forma, não é possível
comprovar que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade que represente no mínimo
de 40% do previsto para mesmo.
No dia 23/07/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 39.787,00 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli - EPP.
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, prezada Pregoeira, em se tratar de Registro de Preço para entregas em 12 meses, com constantes aumentos na matéria
prima dos produtos , a Distribuir na sua elaboração da precificação analisou o menor preço na sua condição.”.
No dia 26/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Distribuir Higiene Eireli - EPP foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 10/09/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli - EPP foi desclassificada por ter a amostra do item 01 julgada reprovada conforme
relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo: ”Base não é composta de madeira”.
No dia 10/09/2021, a empresa 3 Poderes Comercio Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
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No dia 06/10/2021, a empresa 3 Poderes Comercio Ltda foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a) c/c 22.3, pois, quando da
realização da diligência, a empresa não apresentou/ anexou no sistema o(s) documento(s) solicitado(s).
No dia 06/10/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 62.758,05 (sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).
De acordo com a 1ª alteração contratual apresentada, a empresa adota o nome empresarial de SJ Comercio de Utilidades – Eireli – ME.
No dia 06/10/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades – Eireli – 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 40% do previsto para o lote.
No dia 06/10/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 62.760,00 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de RS 62.710,37 (sessenta e dois mil setecentos e
dez reais e trinta e sete centavos).
Para fins de adequação dos valores unitários com a pesquisa de preços que baliza o certame a empresa reduziu mais R$ 3.866,30 (três mil
oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).
No dia 22/10/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/11/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 03/11/2021, a empresa R M Lanza dos Santos Comercio – EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 58.844,07
(cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sete 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 – Escova para lavagem de roupas – R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos) / unidade
Item 02 – Esponja para limpeza, em lã de aço carbono – R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) / pacote
Item 03 – Palha de aço – R$ 1,00 (um real) / unidade
 
LOTE 18 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO ARTIFICIAL, DEITADA
LARGURA DE 40 CM - COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 106.998,00 (cento e seis mil novecentos e noventa e oito reais).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
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, prezada Pregoeira, em se tratar de Registro de Preço para entregas em 12 meses, com constantes aumentos na matéria
prima dos produtos , a Distribuir na sua elaboração da precificação analisou o menor preço na sua condição.”.
No dia 26/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/09/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 16/09/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Rodo de plástico, largura de 40 cm – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) / unidade
Item 02 – Vassoura de pelo artificial, largura de 40 cm – R$ 12,85 (doze reais e oitenta e cinco centavos) / unidade
 
LOTE 19 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA, 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO
ARTIFICIAL, DEITADA, LARGURA DE 40 CM - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 18 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa CLIMPLIM - Comercio Industria e Reciclagem – Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 27.999,99 (vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).
No dia 09/08/2021, a empresa CLIMPLIM – Comercio, Industria e Reciclagem Eireli, foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.2
c), pois não comprovou a regularidade para com a fazenda municipal da sede/domicílio.
No dia 09/08/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 32.837,76 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos).
De acordo com a 1ª alteração contratual apresentada, a empresa adota o nome empresarial de SJ Comercio de Utilidades – Eireli – ME.
No dia 13/09/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades – Eireli – 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 40% do previsto para o lote.
No dia 13/09/2021, a empresa Distribuir Comercio Eireli - EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 35.666,00 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais).
De acordo com a 4ª alteração contratual a empresa passa a ser denominada Distribuir Higiene Eireli.
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, Sra. Pregoeira, com constantes aumentos na matéria prima dos produtos em geral, nossa empresa fica impossibilitada
de redução de preço.obrigado.”.
No dia 16/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital. A empresa fez a seguinte afirmação no chat de
mensagens: “Bom dia, Sra Pregoeira, somos arrematantes do lote nº 18(cota principal) amostra enviada e aprovada, comunicamos que para
este lote as marcas são as mesmas que no lote nº18 (cota principal). A disposição.” Desta forma, a licitante foi dispensada da apresentação das
amostras para este lote.
No dia 16/09/2021, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Rodo de plástico, largura de 40 cm – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) / unidade
Item 02 – Vassoura de pelo artificial, largura de 40 cm – R$ 12,85 (doze reais e oitenta e cinco centavos) / un
 
LOTE 20 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - COTA PRINCIPAL
 
No dia 08/07/2021, a empresa Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 525.802,66 (quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e dois reais e sessenta e seis
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: “SRª PREGOEIRA NÃO PODEMOS OFERTAR UM NOVO PREÇO, POR MOTIVOS QUE O VALOR ESTÁ DENTRO DO
PRATICADO NO MERCADO E NESTE CENÁRIO DE INCERTEZAS DA PANDEMIA NÃO PODEMOS REDUZIR ASSIM NOSSA
PROPOSTA DE PREÇO. PREÇO OFERTADO É PRA MELHOR ATENDE-LOS.”.
No dia 27/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli -
EPP foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 10/09/2021, a empresa Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli – EPP foi desclassificada por não apresentar as amostras do
lote no prazo previsto.
No dia 10/09/2021, a empresa Durval Emerson Evangelista de Souza Comercial – ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa fez a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Bom dia Sra
Pregoeira e equipe de apoio, Estamos analisando para efetuar o envio da proposta!”.
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No dia 29/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Durval Emerson Evangelista de Souza
Comercial – ME foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 25/10/2021, a empresa Durval Emerson Evangelista de Souza Comercial – ME foi desclassificada por ter as amostras julgadas
reprovadas conforme relatório da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelos seguintes motivos: Item 01 ” Sem
cabo de madeira; sem indicação da marca”; Item 02 “Sem cabo de madeira; sem numeração de tamanho; marca Atual, diferente da proposta”
e Item 03 “Sem cabo de madeira; não é de material reciclado; base com 40 cm; marca Jardim, diferente da proposta”.
No dia 25/10/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades - Eireli. – ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 889.330,95 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta reais e noventa e cinco centavos).
No dia 25/10/2021, a empresa SJ Comercio de Utilidades – Eireli – 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 40% do previsto para o lote.
No dia 25/10/2021, a empresa Moacir de Almeida ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$ 699.301,98 (seiscentos e noventa e nove mil
trezentos e um reais e noventa e oito centavos).
No dia 26/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Moacir de Almeida ME foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 26/10/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Distribuir Higiene Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital. A empresa fez a seguinte afirmação no chat de
mensagens: “Pregoeira gostaria informar que todos os produtos são da mesma marca e modelo e qualidade da cota reserva que já foram
analisados e aprovados para lote 21. Boa tarde! Pregoeira diante no que já foi esclarecido sobre apresentação da amostra, mesmo há sim será
necessário a sua apresentação. Obrigado pela atenção” Desta forma, a licitante foi dispensada da apresentação das amostras para este lote.
No dia 26/10/2021, a empresa Moacir de Almeida ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 699.301,98 (seiscentos e
noventa e nove mil trezentos e um reais e noventa e oito 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 – Rodo de plástico, 60 cm de largura – R$ 9,09 (nove reais e nove centavos) / unidade
Item 02 – Vassoura em piaçava, número 05 – R$ 12,62 (doze reais e sessenta e dois centavos) / unidade
Item 03 - Vassoura em material reciclado de embalagem pet de refrigerante – R$ 17,34 (dezessete reais e trinta e quatro centavos) / unidade
 
LOTE 21 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 20 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
No dia 08/07/2021, a empresa Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 175.304,87 (cento e setenta e cinco mil trezentos e quatro reais e oitenta e sete
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: “SRª PREGOEIRA NÃO PODEMOS OFERTAR UM NOVO PREÇO, POR MOTIVOS QUE O VALOR ESTÁ DENTRO DO
PRATICADO NO MERCADO E NESTE CENÁRIO DE INCERTEZAS DA PANDEMIA NÃO PODEMOS REDUZIR ASSIM NOSSA
PROPOSTA DE PREÇO. PREÇO OFERTADO É PRA MELHOR ATENDE-LOS.”.
No dia 27/08/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli -
EPP foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 10/09/2021, a empresa Luck Comércio de Papelaria e Confecções Eireli – EPP foi desclassificada por não apresentar as amostras do
lote no prazo previsto.
No dia 10/09/2021, a empresa Moacir de Almeida ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$ 238.338,38 (duzentos e trinta e oito mil
trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).
Para fins de adequação dos valores unitários com os valores unitários estimados, a empresa reduziu R$ 5.198,67 (cinco mil cento e noventa e
oito reais e sessenta e sete centavos) no valor ofertado.
No dia 28/09/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Moacir de Almeida ME foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 01/10/2021, a amostra apresentada foi aprovada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento anexo aos
autos.
No dia 25/10/2021, a empresa Moacir de Almeida ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 233.139,71 (duzentos e
trinta e três mil cento e trinta e nove reais e setenta 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 – Rodo de plástico, 60 cm de largura – R$ 9,09 (nove reais e nove centavos) / unidade
Item 02 – Vassoura em piaçava, número 05 – R$ 12,62 (doze reais e sessenta e dois centavos) / unidade
Item 03 - Vassoura em material reciclado de embalagem pet de refrigerante – R$ 17,34 (dezessete reais e trinta e quatro centavos) / 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021
 
Processo nº. 04.000.355.21.94
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros, 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 1 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 50 ML - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 65.764,44 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
 
LOTE 2 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 941.921,18 (novecentos e quarenta e um mil novecentos e vinte e um reais e dezoito centavos).
 
LOTE 3 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 02 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
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Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 313.976,72 (trezentos e treze mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
 
LOTE 4 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
PRINCIPAL
 
Empresa: NK Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 00.201.018/0001-51
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 577.915,00 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e quinze reais)
 
LOTE 5 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 04 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 209.636,08 (duzentos e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos)
 
LOTE 6 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos Ltda.
CNPJ: 05.656.062/0001-70
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 481.267,20 (quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
 
LOTE 7 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06.
 
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 171.703,47 (cento e setenta e um mil setecentos e três reais e quarenta e sete centavos).
 
LOTE 8 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO -
COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Nickvalle Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 22.366.329/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.621.749,24 (um milhão seiscentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
 
LOTE 9 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 08 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Empresa: FB Distribuidora Eireli - ME
CNPJ: 12.958.649/0001-07
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 564.966,12 (quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos)
 
LOTE 10 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
PRINCIPAL
 
Empresa: FB Distribuidora Eireli - ME
CNPJ: 12.958.649/0001-07
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 3.051.249,75 (três milhões cinquenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
 
LOTE 11 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 10
 
Empresa: Nickvalle Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 22.366.329/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 994.481,40 (novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
 
LOTE 12 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 798.632,82 (setecentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE 13 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE Nº 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 266.213,97 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e treze reais e noventa e sete centavos)
 
LOTE 14 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
PRINCIPAL
 
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 193.746,15 (cento e noventa e três mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos)
 

Á Á Á
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LOTE 15 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 59.147,00 (cinquenta e nove mil cento e quarenta e sete reais).
 
LOTE 16 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, LISO, DIMENSÕES: 40 X 60 CM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 42.371,22 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).
 
LOTE 17 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE DE MADEIRA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 58.844,07 (cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).
 
LOTE 18 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO ARTIFICIAL, DEITADA
LARGURA DE 40 CM - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 106.998,00 (cento e seis mil novecentos e noventa e oito reais)
 
LOTE 19 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA, 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO
ARTIFICIAL, DEITADA, LARGURA DE 40 CM - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 18 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 35.666,00 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais)
 
LOTE 20 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Moacir de Almeida ME
CNPJ: 21.961.818/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 699.301,98 (seiscentos e noventa e nove mil trezentos e um reais e noventa e oito centavos)
 
LOTE 21 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 20 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: Moacir de Almeida ME
CNPJ: 21.961.818/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 233.139,71 (duzentos e trinta e três mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos)

 
Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

 
Processo nº. 04.000.355.21.94
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros, para atender demanda do município
de Belo Horizonte.
Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros, 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 1 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 50 ML - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 65.764,44 (sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
 
LOTE 2 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA PRINCIPAL
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 941.921,18 (novecentos e quarenta e um mil novecentos e vinte e um reais e dezoito centavos).
 
LOTE 3 - COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO FLEXÍVEL BRANCO LEITOSO E CAPACIDADE DE 200 ML - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 02 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 313.976,72 (trezentos e treze mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
 
LOTE 4 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
PRINCIPAL
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Empresa: NK Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 00.201.018/0001-51
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 577.915,00 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e quinze reais)
 
LOTE 5 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 04 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 209.636,08 (duzentos e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos)
 
LOTE 6 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: Multicom Comercio Múltiplo de Alimentos Ltda.
CNPJ: 05.656.062/0001-70
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 481.267,20 (quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
LOTE 7 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO E ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 60 METROS DE
COMPRIMENTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06.
Empresa: BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo Ltda.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 171.703,47 (cento e setenta e um mil setecentos e três reais e quarenta e sete centavos).
 
LOTE 8 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO -
COTA PRINCIPAL
Empresa: Nickvalle Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 22.366.329/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.621.749,24 (um milhão seiscentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
 
LOTE 9 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, TIPO ROLÃO COM 10 CM DE LARGURA X 600 M DE COMPRIMENTO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 08 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: FB Distribuidora Eireli - ME
CNPJ: 12.958.649/0001-07
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 564.966,12 (quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos)
 
LOTE 10 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
PRINCIPAL
Empresa: FB Distribuidora Eireli - ME
CNPJ: 12.958.649/0001-07
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 3.051.249,75 (três milhões cinquenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
 
LOTE 11 - PAPEL TOALHA, COR BRANCA, INTERFOLHADO COM COMPRIMENTO 23 CM X LARGURA 21 CM. - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 10
Empresa: Nickvalle Comercio de Papeis Eireli
CNPJ: 22.366.329/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 994.481,40 (novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
 
LOTE 12 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA PRINCIPAL
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 798.632,82 (setecentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE 13 - PANO PARA LIMPEZA EM FORMA DE SACO E FLANELA COMUM EM ALGODÃO - COTA RESERVADA REFERENTE
AO LOTE Nº 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 266.213,97 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e treze reais e noventa e sete centavos)
 
LOTE 14 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
PRINCIPAL
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 193.746,15 (cento e noventa e três mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos)
 
LOTE 15 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE E VASSOURA PARA SANITÁRIO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 59.147,00 (cinquenta e nove mil cento e quarenta e sete reais).
 
LOTE 16 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, LISO, DIMENSÕES: 40 X 60 CM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: BR Online Comercio Varejista e Venda de Produtos Ltda.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 42.371,22 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).
 
LOTE 17 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BASE DE MADEIRA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: R M Lanza dos Santos Comercio – EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
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Valor global estimado: R$ 58.844,07 (cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).
 
LOTE 18 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO ARTIFICIAL, DEITADA
LARGURA DE 40 CM - COTA PRINCIPAL
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 106.998,00 (cento e seis mil novecentos e noventa e oito reais)
 
LOTE 19 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA, 40 CM DE LARGURA E VASSOURA DE PÊLO
ARTIFICIAL, DEITADA, LARGURA DE 40 CM - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 18 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Distribuir Higiene Eireli
CNPJ: 24.291.891/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 35.666,00 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais)
 
LOTE 20 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Moacir de Almeida ME
CNPJ: 21.961.818/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 699.301,98 (seiscentos e noventa e nove mil trezentos e um reais e noventa e oito centavos)
 
LOTE 21 - RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA DE 60 CM DE LARGURA, VASSOURA EM PIAÇAVA E
VASSOURA EM MATERIAL RECICLADO - RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 20 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Moacir de Almeida ME
CNPJ: 21.961.818/0001-40
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 233.139,71 (duzentos e trinta e três mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos)
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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