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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

LOTES 07 A 18
 
Processo nº. 04.000894.22.50
Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances:
 
LOTE 7 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 157.021,97 (cento e cinquenta e sete mil vinte e um reais e noventa 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: “Boa Tarde. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 148,01 (cento e
quarenta e oito reais e um centavo) no valor ofertado.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 156.873,96
(cento e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis 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 – Papel couché, brilhante, cor branca – R$ 29,81 (vinte e nove reais e oitenta e um centavos) / pacote
Item 02 – Papel vergê, cor creme – R$ 12,00 (doze reais) / pacote
 
LOTE 8 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos 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. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 8,68 (oito reais e sessenta e
oito centavos) no valor ofertado.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 52.291,32
(cinquenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e trinta e dois 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 – Papel couché, brilhante, cor branca – R$ 29,81 (vinte e nove reais e oitenta e um centavos) / pacote
Item 02 – Papel vergê, cor creme – R$ 12,00 (doze reais) / pacote
 
LOTE 9 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, 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$ 479.999,00 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa reduziu R$ 252,20 (duzentos e cinquenta e dois reais e
vinte centavos) no valor ofertado.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Port Distribuidora de
Informática e Papelaria Ltda. foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo
IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 479.746,80 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta 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 sulfite, cor branca, formato A3 – R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) / pacote
 
LOTE 10 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 18/10/2022, a empresa ES Licitações Regionais Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete 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: “infelismente estamos no nosso preço minimo”.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa ES Licitações Regionais Ltda.
foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
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No dia 11/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, foi solicitado à empresa ES Licitações Regionais Ltda a redução do valor unitário para atender o disposto no
subitem 12.25 do edital. A licitante não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa inserida no chat de mensagens:
“infelismente não conseguimos chegar no valor do nosso concorrente nem mesmo com os 10% de beneficio uma vez que o
valor e muito abaixo do nosso custo então solicitamos que o municipio reveja isso pois nenhuma micro empresa conseguira
concorrer no val”.
No dia 22/11/2022, a empresa ES Licitações Regionais Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 22/11/2022, a empresa Comercial Machado Eireli - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 281.731,95 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco
centavos).
No dia 22/11/2022, a empresa Comercial Machado Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 22/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 306.617,66 (trezentos e seis mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).
No dia 22/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 22/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 668.360,00 (seiscentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta reais).
No dia 22/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores
superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 22/11/2022, a empresa Aquarela Comercio e Serviços Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 857.667,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais).
No dia 22/11/2022, a empresa Aquarela Comercio e Serviços Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Port
Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. conforme disposto no subitem 12.23 do edital.
No dia 24/11/2022, conforme disposto no subitem 12.23, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
manifestou o interesse em fornecer a cota reservada pelo mesmo valor unitário oferecido para a cota principal.
No dia 24/11/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 159.915,60 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e quinze reais e sessenta 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 sulfite, cor branca, formato A3 – R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) / pacote
 
LOTE 11 – PAPEL CRIATIVO - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 367.840,00 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta 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. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi desclassificada devido a amostra do item 01 ser reprovada pela
Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e
disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br sob a seguinte justificativa: “Item 1 - Reprovado: a
amostra apresentada não atende às especificações descritas no Edital. Pede-se papel criativo LUMI, fluorescente com 75g/m².
Na amostra apresentada, vieram papéis em gramaturas diferentes, nem todas as cores são fluorescentes e nas folhas de cor
amarela os tons frente e verso são diferentes. Observação: Normalmente, no pacote existe uma regularidade na divisão das
quantidades por cores , o que não acontece nessa amostra, que apresenta : 6 folhas azuis, 12 folhas amarelas, 8 folhas verdes,
7 folhas vermelhas, 15 folhas "laranja" e apenas 2 folhas rosas.”
No dia 18/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 397.869,87 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e sessenta e nove 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: “Boa tarde, apresentamos nosso melhor valor para o lote.”
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 182,91 (cento e oitenta e dois
reais e noventa e um centavos).
No dia 21/11/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-
EPP foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 24/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 24/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
397.686,96 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis 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 – Papel criativo, fluorescente – R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e dois centavos) / pacote
Item 02 – Papel criativo, cores variadas – R$ 5,96 (cinco reais e noventa e seis centavos) / pacote
 
LOTE 12 – PAPEL CRIATIVO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 122.600,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos 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. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi desclassificada devido a amostra do item 01 ser reprovada pela
Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e
disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br sob a seguinte justificativa: “Item 1 - Reprovado: a
amostra apresentada não atende às especificações descritas no Edital. Pede-se papel criativo LUMI, fluorescente com 75g/m².
Na amostra apresentada, vieram papéis em gramaturas diferentes, nem todas as cores são fluorescentes e nas folhas de cor
amarela os tons frente e verso são diferentes. Observação: Normalmente, no pacote existe uma regularidade na divisão das
quantidades por cores , o que não acontece nessa amostra, que apresenta : 6 folhas azuis, 12 folhas amarelas, 8 folhas verdes,
7 folhas vermelhas, 15 folhas "laranja" e apenas 2 folhas rosas.”
No dia 18/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 132.623,29 (cento e trinta e dois mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).
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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, apresentamos nosso melhor valor para o lote.”
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 60,97 (sessenta reais e
noventa e sete centavos).
No dia 21/11/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-
EPP foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 24/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 24/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda-EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
132.562,32 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta 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:
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Papel criativo, fluorescente – R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e dois centavos) / pacote
Item 02 – Papel criativo, cores variadas – R$ 5,96 (cinco reais e noventa e seis centavos) / pacote
 
LOTE 13 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, a empresa Artefatos de Papel Lucri Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 526.243,95 (quinhentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco
centavos).
No dia 24/10/2022, a empresa Artefatos de Papel Lucri Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.3 a). O
atestado de capacidade técnica apresentado não informa os quantitativos fornecidos, desta forma, não é possível verificar que a
licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote, em quantidade que represente no mínimo
20% do previsto.
No dia 24/10/2022, 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$ 559.999,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa reduziu R$ 2.097,58 (dois mil noventa e sete reais e
cinquenta e oito centavos) no valor ofertado.
No dia 24/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Port Distribuidora de
Informática e Papelaria Ltda. foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo
IV do edital.
No dia 10/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 557.901,42 (quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e um reais e quarenta e dois 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 – Papel sulfite, cor a determinar, formato A4 – R$ 26,99 (vinte e seis reais e noventa e nove centavos) / pacote
Item 02 – Papel sulfite, cor branca, gramatura 180 g/m² – R$ 8,26 (oito reais e vinte e seis centavos) / pacote
 
LOTE 14 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 18/10/2022, a empresa ES Licitações Regionais Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 202.248,00 (duzentos e dois mil duzentos e quarenta e oito 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: “infelismente estamos no nosso menor valor”.
No dia 24/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa ES Licitações Regionais Ltda.
foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 18/11/2022, a empresa ES Licitações Regionais Ltda. foi desclassificada por não apresentar as amostras do lote.
No dia 18/11/2022, a empresa Comercial Machado Eireli – ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 218.464,88 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos).
No dia 23/11/2022, a empresa Comercial Machado Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 23/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 225.631,40 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta
centavos).
No dia 24/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 24/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. - EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 442.785,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais).
No dia 24/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. - EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
No dia 24/11/2022, a empresa Aquarela Comercio e Serviços Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 1.086.936,00 (um milhão oitenta e seis mil novecentos e trinta e seis reais).
No dia 28/11/2022, a empresa Aquarela Comercio e Serviços Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores superiores ao limite admitido previsto no subitem 12.25 do edital.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Port
Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. conforme disposto no subitem 12.23 do edital.
No dia 29/11/2022, conforme disposto no subitem 12.23, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
manifestou o interesse em fornecer a cota reservada pelo mesmo valor unitário oferecido para a cota principal.
No dia 29/11/2022, a empresa Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global
estimado de R$ 185.967,14 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e quatorze 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 – Papel sulfite, cor a determinar, formato A4 – R$ 26,99 (vinte e seis reais e noventa e nove centavos) / pacote
Item 02 – Papel sulfite, cor branca, gramatura 180 g/m² – R$ 8,26 (oito reais e vinte e seis centavos) / pacote
 
LOTE 15 - PAPEL TIPO COLORSET - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 387.479,90 (trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa
centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa
inserida no chat de mensagens: “Boa tarde, infelizmente não temos como abaixar mais o nosso valor, demos nosso melhor
lance.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 519,32 (quinhentos e
dezenove reais e trinta e dois centavos).
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No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. -
EPP foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Belclips Distribuidora Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
386.960,58 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta reais e cinquenta 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 – Papel tipo colorsete, formato A4 – R$ 8,16 (oito reais e dezesseis centavos) / pacote
Item 02 – Papel tipo colorsete, 48 x 66 cm – R$ 14,69 (quatorze reais e sessenta e nove centavos) / pacote
 
LOTE 16 – PAPEL TIPO COLORSET. - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 127.135,00 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e cinco reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa
inserida no chat de mensagens: “Boa Tarde. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 32,20 (trinta e dois reais e
vinte centavos).
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 127.102,80
(cento e vinte e sete mil cento e dois reais e oitenta 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 – Papel tipo colorsete, formato A4 – R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) / pacote
Item 02 – Papel tipo colorsete, 48 x 66 cm – R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) / pacote
 
LOTE 17 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA PRINCIPAL
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 542.891,15 (quinhentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e um reais e quinze
centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa
inserida no chat de mensagens: “Boa Tarde. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.24 do edital, a empresa reduziu R$ 3.035,96 (três
mil trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 539.855,19
(quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove 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 – Cartolina branca – R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) / pacote
Item 02 – Papel cartão – R$ 16,25 (dezesseis reais e vinte e cinco centavos) / pacote
 
LOTE 18 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
No dia 18/10/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 179.960,00 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte justificativa
inserida no chat de mensagens: “Boa Tarde. Informamos que já ofertamos o nosso menor preço para entrega parcelada pelo
período de 12 meses.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete
centavos).No dia 21/10/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Máximo
Distribuidora Ltda. foi convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do
edital.
No dia 16/11/2022, a(s) amostra(s) apresentada(s) foi(ram) aprovada(s) pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria
Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponibilizado nos portais www.licitacoes-e.com.br e
www.pbh.gov.br.
No dia 21/11/2022, a empresa Máximo Distribuidora Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 179.951,73
(cento e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três 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 – Cartolina branca – R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) / pacote
Item 02 – Papel cartão – R$ 16,25 (dezesseis reais e vinte e cinco centavos) / pacote
 

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
LOTES 07 A 18

 
Processo nº. 04.000894.22.50
Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:
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LOTE 7 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA PRINCIPAL
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 156.873,96 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).
 
LOTE 8 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 52.291,32 (cinquenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).
 
LOTE 9 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 479.746,80 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
 
LOTE 10 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 159.915,60 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e quinze reais e sessenta centavos)
 
LOTE 11 – PAPEL CRIATIVO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 397.686,96 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis
centavos).
 
LOTE 12 – PAPEL CRIATIVO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 132.562,32 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).
 
LOTE 13 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 557.901,42 (quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e um reais e quarenta e dois centavos).
 
LOTE 14 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 185.967,14 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).
 
LOTE 15 - PAPEL TIPO COLORSET - COTA PRINCIPAL
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 386.960,58 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).
 
LOTE 16 – PAPEL TIPO COLORSET. - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 127.102,80 (cento e vinte e sete mil cento e dois reais e oitenta centavos).
 
LOTE 17 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 539.855,19 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).
 
LOTE 18 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 179.951,73 (cento e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos).
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
LOTES 07 A 18

 
Processo nº. 04.000894.22.50
Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material didático, para atender demanda do
município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os lotes:
 
LOTE 7 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA PRINCIPAL
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 156.873,96 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).
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LOTE 8 – PAPEL COUCHÉ BRILHANTE E PAPEL VERGÊ - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 52.291,32 (cinquenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).
 
LOTE 9 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 479.746,80 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
 
LOTE 10 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 159.915,60 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e quinze reais e sessenta centavos)
 
LOTE 11 – PAPEL CRIATIVO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 397.686,96 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis
centavos).
 
LOTE 12 – PAPEL CRIATIVO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 132.562,32 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).
 
LOTE 13 – PAPEL SULFITE - COTA PRINCIPAL
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 557.901,42 (quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e um reais e quarenta e dois centavos).
 
LOTE 14 – PAPEL SULFITE - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.
CNPJ: 08.228.010/0005-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 185.967,14 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).
 
LOTE 15 - PAPEL TIPO COLORSET - COTA PRINCIPAL
Empresa: Belclips Distribuidora Ltda. - EPP
CNPJ: 25.897.729/0001-33
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 386.960,58 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).
 
LOTE 16 – PAPEL TIPO COLORSET. - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 127.102,80 (cento e vinte e sete mil cento e dois reais e oitenta centavos).
 
LOTE 17 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 539.855,19 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).
 
LOTE 18 – CARTOLINA E PAPEL CARTÃO - COTA RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
Empresa: Máximo Distribuidora Ltda.
CNPJ: 38.467.627/0001-20
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 179.951,73 (cento e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

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


