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Belo Horizonte, Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022.

  Acesse a Edição
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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021

 
PROCESSO Nº. 04.000848.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO – FIOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE
CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 1 - FIO FLEXÍVEL E EM COBRE - COTA PRINCIPAL
No dia 08/10/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 3.288.244,36 (três milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis
centavos).
No dia 06/12/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comercio Ltda. 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% de bens de natureza compatível com o objeto deste
lote.
No dia 06/12/2021, a empresa Fagusa Elétrica Hidráulica Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 4.299.099,00 (quatro milhões duzentos e noventa e nove mil noventa e nove reais).
Solicitada nova proposta para fins de adequação aos valores estimados do certame, a empresa inseriu a seguinte mensagem no chat: “Prezada
pregoeira, iremos ajustar a proposta conforme solicitado.”.
No dia 22/12/2021, a empresa Fagusa Elétrica Hidráulica Ltda. foi inabilitada por não atendimentos aos subitens: 14.2.3 a), pois 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 e; 14.2.4 b) pois o índice de liquidez geral é menor que 01 (um) e o capital social/ patrimônio líquido não atingiu o mínimo de 10% (dez
por cento) do valor da proposta.
No dia 22/12/2021, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
No dia 17/01/2022, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Eireli, após tentativa de negociação, foi
desclassificada por ofertar valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 17/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A, 4ªa classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 4.673.720,80 (quatro milhões seiscentos e setenta e três mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos).
No dia 17/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 17/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 4.923.167,00 (quatro milhões novecentos e vinte e três mil cento e sessenta e sete reais).
No dia 19/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor
superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 19/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 4.985.000,00 (quatro milhões novecentos e oitenta e cinco mil reais).
No dia 21/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 21/01/2022, a empresa Loja Elétrica Ltda., 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 6.098.000,00 (seis milhões e noventa e oito mil reais).
No dia 21/01/2022, foi verificada que a empresa Dipar Ferragens - Eireli - ME se encontrava na situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da LC nº 123/06.
No dia 24/01/2022, realizada a sessão pública, a empresa Dipar Ferragens - Eireli - ME declinou do direito, não apresentando nova proposta
de valor inferior à do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
No dia 21/01/2022, a empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Sra.
pregoeira, para o lote em questão infelizmente não vamos conseguir atingir o valor de referência do mesmo, gentileza convocar o próximo
licitante.”.
No dia 24/01/2022, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 6.102.999,95 (seis milhões cento e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
No dia 26/01/2022, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à
pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 26/01/2022, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 7.045.000,00 (sete milhões e quarenta e cinco mil reais).
No dia 26/01/2022, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 26/01/2022, a empresa BR Online Elétrica e Construções Eireli – EPP, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No dia 27/01/2022, a empresa BR Online Elétrica e Construções Eireli – EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 2 - FIO FLEXÍVEL EM COBRE. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Fagusa Elétrica Hidráulica Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais).
No dia 08/10/2021, a empresa Fagusa Elétrica Hidráulica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação:
“Prezada Pregoeira, solicito desclassificação, pois, na etapa de lances ocorreu um erro de digitação e o valor proposto é inexequivel”.
No dia 11/11/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 1.096.090,41 (um milhão noventa e seis mil noventa reais e quarenta e um centavos).
No dia 06/12/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda. 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% de bens de natureza compatível com o objeto deste
lote.
No dia 06/12/2021, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
No dia 09/12/2021 a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Eireli após tentativa de negociação foi
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No dia 09/12/2021, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos Eireli, após tentativa de negociação, foi
desclassificada por ofertar valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.501.000,00 (um milhão quinhentos e um mil reais).
No dia 13/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor
superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 13/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.641.069,37 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).
No dia 15/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor
superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 15/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil reais).
No dia 15/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 15/12/2021, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 2.343.999,96 (dois milhões trezentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
No dia 20/12/2021, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à
pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 20/12/2021, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 2.344.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil reais).
No dia 21/12/2021, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 3 - FITA ADESIVA E FITA ISOLANTE - COTA PRINCIPAL
No dia 08/10/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).
No dia 28/10/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de
mensagens sob a seguinte alegação: “Solicitamos a desclassificação de nossa proposta comercial. Ao fazer a composição de nossos preços,
infelizmente houve erro na cotação do item, cotamos um fita menor. Pedimos desculpas.”
No dia 11/11/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 230.645,22 (duzentos e trinta mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois 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: “SR PREGOEIRO, BOM DIA. NAO TENHO MAIS CONDIÇÕES DE OFERTAR UM NOVO LANCE PARA ESTE LOTE. O
MEU VALOR FINAL E DE 230.645,22.”
No dia 20/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME foi desclassificada por não atendimento ao item 13 do edital, pois não
inseriu a proposta ajustada no sistema conforme convocação realizada no chat de mensagens do lote.
No dia 20/12/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 253.120,00 (duzentos e cinquenta e três mil cento e vinte reais).
No dia 20/12/2021, foi verificada que a empresa GYN Led Indústria e Comércio Ltda. se encontrava na situação de empate prevista nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/06.
No dia 21/12/2021, realizada a sessão pública, a empresa GYN Led Indústria e Comércio Ltda. declinou do direito, não apresentando nova
proposta de valor inferior à do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
No dia 22/12/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Solicitamos
desclassificação de nossa proposta comercial. Ao fazer a composição dos preços infelizmente houve erro humano, não atentamos para o fato
que trata de Ata Registro de Preços com o Fornecimento de 12 meses e entrega parcelada.”.
No dia 17/01/2022, a empresa GYN Led Indústria e Comércio Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 264.999,99 (duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
No dia 18/01/2022, a empresa GYN Led Indústria e Comércio Ltda. foi desclassificada por informar no chat de mensagens que o item
ofertado para a cota principal é o mesmo que foi apresentado e reprovado na cota reservada.
No dia 18/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 265.000,00 (duzentos 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: “boa tarde!!!Sr(a)Manifestamos o interesse em apresentar proposta no valor registrado na etapa de lances já que não temos como
melhorar nossa proposta,grato.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 151,44 (cento e cinquenta e um reais e
quarenta e quatro centavos) no valor ofertado.
No dia 19/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu
S/A foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 25/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A 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:” A fita enviada tem
espessura de 1mm”.
No dia 25/01/2022, a empresa a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais).
No dia 26/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME foi desclassificada por informar no chat de mensagens que o
item ofertado para a cota principal é o mesmo que foi apresentado e reprovado na cota reservada.
No dia 26/01/2022, a empresa Licitare Produtos Materiais e Serviços Ltda. – EPP, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 515.920,55 (quinhentos e quinze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).
No dia 26/01/2022, a empresa Licitare Produtos Materiais e Serviços Ltda. – EPP, foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a),
não foi possível comprovar que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote em quantidade que
represente no mínimo de 40% do previsto no mesmo e; 14.2.4 a), não apresentou/anexou no sistema o balanço patrimonial e demonstração de
resultados do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei. A empresa não anexou no sistema nenhum documento de
habilitação. As demais exigências do subitem 14.2 foram comprovadas por meio do relatório Sucaf, gerado pela comissão no dia da abertura
das propostas.
No dia 26/01/2022, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Eireli, 8ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 515.920,56 (quinhentos e quinze mil novecentos e vinte reais e cinquenta e
seis centavos).
No dia 31/01/2022, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Eireli foi inabilitada por não
atendimento ao subitem 14.2.3 a) c/c 20.3, não foi possível comprovar que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o
objeto do lote em quantidade que represente no mínimo de 40% do previsto no mesmo e, quando da realização da diligência dos atestados de
capacidade técnica, a empresa não apresentou os documentos solicitados. As notas fiscais apresentadas possuem destinatários divergentes dos
atestados.
No dia 31/01/2022, a empresa Komand Comercial Ltda. – ME, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 671.600,00 (seiscentos e setenta e um mil e seiscentos reais)
No dia 01/02/2022, a empresa Komand Comercial Ltda. – 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% de bens de natureza compatível com o objeto deste lote.
No dia 01/02/2022, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 1.576.700,00 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil e setecentos reais).
No dia 03/02/2021, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à
pesquisa de preços de baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 4 - FITA ADESIVA E FITA ISOLANTE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021 a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli 1ª classificada na etapa de lances tornou-se
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No dia 08/10/2021, a empresa Valor Suprimentos  Comércio de Material de Consumo Eireli, 1  classificada na etapa de lances, tornou se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).
No dia 28/10/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de
mensagens sob a seguinte alegação: “Solicitamos a desclassificação de nossa proposta comercial. Ao fazer a composição de nossos preços,
infelizmente houve erro na cotação do item, cotamos um fita menor. Pedimos desculpas.”
No dia 11/11/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 76.898,04 (setenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “SR PREGOEIRO, BOM DIA. NAO TENHO MAIS CONDIÇÕES DE OFERTAR UM NOVO LANCE PARA ESTE LOTE 4.
O MEU VALOR FINAL E DE 76.898,04.”
No dia 20/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME foi desclassificada por não atendimento ao item 13 do edital, pois não
inseriu a proposta ajustada no sistema conforme convocação realizada no chat de mensagens do lote.
No dia 20/12/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 81.332,75 (oitenta e um mil trezentos e trinta e dois 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, estamos no nosso menor preço”.
No dia 21/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda. foi
convocada para apresentar a(s) amostra(s) do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 17/01/2021, a empresa Gyn Led Indústria e Comércio Ltda. 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:” A fita enviada possui apenas
1mm de espessura”.
No dia 17/01/2022, a empresa a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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: “A empresa Mega Comércio informa que o valor ofertado é final. Não conseguimos abaixar mais.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 6,73 (seis reais e setenta e três centavos) no
valor ofertado.
No dia 19/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 25/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME 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:” A fita enviada
possui espessura de 1mm”.
No dia 25/01/2022, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 115.680,00 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta reais).
No dia 25/01/2022, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 25/01/2022, a empresa Licitare Produtos Materiais e Serviços Ltda. – EPP, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 120.554,99 (cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
No dia 26/01/2022, a empresa Licitare Produtos Materiais e Serviços Ltda. – EPP, foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.3 a),
não foi possível comprovar que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote em quantidade que
represente no mínimo de 40% do previsto no mesmo e; 14.2.4 a), não apresentou/anexou no sistema o balanço patrimonial e demonstração de
resultados do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei. A empresa não anexou no sistema nenhum documento de
habilitação. As demais exigências do subitem 14.2 foram comprovadas por meio do relatório Sucaf, gerado pela comissão no dia da abertura
das propostas.
No dia 26/01/2022, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Eireli, 7ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 166.678,79 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e
setenta e nove centavos).
No dia 31/01/2022, a empresa Quality Lux Comércio e Indústria de Materiais Elétricos e Iluminação Eireli foi inabilitada por não
atendimento ao subitem 14.2.3 a) c/c 20.3 pois, realizada a diligência dos atestados de capacidade técnica, a empresa não apresentou os
documentos solicitados. As notas fiscais apresentadas possuem destinatários divergentes dos atestados.
No dia 31/01/2022, a empresa Komand Comercial Ltda. – ME, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 297.222,22 (duzentos e noventa e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).
Solicitada nova proposta para fins de adequação dos valores ofertados com a pesquisa de preços que baliza o certame, a empresa o novo valor
de R$ 223.895,20 (duzentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
No dia 01/02/2022, a empresa Komand Comercial Ltda. – 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% de bens de natureza compatível com o objeto deste lote.
No dia 01/02/2022, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, 09ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 297.444,42 (duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
No dia 03/02/2022, a empresa Dipar Ferragens Eireli - ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à
pesquisa de preços de baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR - COTA PRINCIPAL
Lote Cancelado.
 
LOTE 6 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Lote Cancelado.
 
LOTE 7 - SONDA TIPO PASSA-FIO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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 à todos! O valor total de R$ 19.500,00 é o que podemos oferecer para viabilizar o fornecimento.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos) no
valor ofertado.
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 17/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
19.484,85 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 – Sonda, tipo passa fio, em nylon – R$ 12,05 (doze reais e cinco centavos) / unidade
 
LOTE 8 - CONECTOR PARA ELETRODUTO E BOQUILHA PARA LÂMPADA – LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
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LOTE 8  CONECTOR PARA ELETRODUTO E BOQUILHA PARA LÂMPADA.  LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 71.268,78 (setenta e um mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli.
Solicitada nova proposta para fins de adequação dos valores ofertados com a pesquisa de preços que baliza o certame, a empresa o novo valor
de R$ 63.280,00 (sessenta e três mil duzentos e oitenta reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 18,56 (dezoito reais e cinquenta e seis
centavos) no valor ofertado.
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 17/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
63.261,44 (sessenta e três mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 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 – Conector para eletroduto, em alumínio, bitola de ¾ polegada – R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) / unidade
Item 02 – Boquilha para lâmpada – R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos) / unidade
 
LOTE 9 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA PRINCIPAL
No dia 08/10/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 909.105,00 (novecentos e nove mil cento e cinco reais).
No dia 21/10/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Solicitamos
desclassificação de nossa proposta comercial. Ao fazer a composição dos preços infelizmente houve erro humano, não atentamos para o fato
que trata de Ata Registro de Preços com o Fornecimento de 12 meses e entrega parcelada.”.
No dia 11/11/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 1.110.327,30 (um milhão cento e dez mil trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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 à todos! O Valor Total de R$ 1.110.327,30 é o que oferecemos para viabilzar o fornecimento”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 168,66 (cento e sessenta e oito reais e
sessenta e seis centavos) no valor ofertado.
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 17/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.110.158,64 (um milhão cento e dez mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro 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 – Conector para eletroduto, em alumínio, bitola de 1 polegada – R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) / unidade
Item 02 – Eletroduto em aço galvanizado, bitola de 1 polegada – R$ 33,70 (trinta e três reais e setenta centavos) / unidade
Item 02 – Eletroduto em aço galvanizado, bitola de ¾ polegada – R$ 26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) / unidade
 
LOTE 10 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 370.112,68 (trezentos e setenta mil cento e doze reais e sessenta e oito centavos).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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 à todos! O valor total de R$ 370.112,68 é que oferecemos para viabilizar o fornecimento.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 57,12 (cinquenta e sete reais e doze centavos)
no valor ofertado.
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 17/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
370.055,56 (trezentos e setenta mil cinquenta e cinco reais e cinquenta 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 – Conector para eletroduto, em alumínio, bitola de 1 polegada – R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) / unidade
Item 02 – Eletroduto em aço galvanizado, bitola de 1 polegada – R$ 33,70 (trinta e três reais e setenta centavos) / unidade
Item 02 – Eletroduto em aço galvanizado, bitola de ¾ polegada – R$ 26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) / unidade
 
LOTE 11 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA PRINCIPAL
No dia 08/10/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 179.558,00 (cento e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais).
No dia 21/10/2021, a empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Solicitamos
desclassificação de nossa proposta comercial. Ao fazer a composição dos preços infelizmente houve erro humano, não atentamos para o fato
que trata de Ata Registro de Preços com o Fornecimento de 12 meses e entrega parcelada.”.
No dia 11/11/2021, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 210.000,00 (duzentos e dez 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: “boa tarde!!!Sra infelismente não temos como reduzir,o valor ja apresentado é nosso menor valor.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 71,21 (setenta e um reais e vinte e um
centavos) no valor ofertado.
No dia 14/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu
S/A foi convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 27/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 18/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
209.928,79 (duzentos e nove mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove 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 – Condulete em alumínio, bitola de 1 polegada – R$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) / unidade
Item 02 – Condulete em alumínio, bitola de ¾ polegada – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) / unidade
 
LOTE 12 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 - LOTE EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 77.151,70 (setenta e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta centavos).
No dia 11/11/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 77 151 70 (setenta e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta centavos)
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valor global estimado de R$ 77.151,70 (setenta e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta 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: “ SR PREGOEIRO, BOM DIA. NAO TENHO MAIS CONDIÇÕES DE OFERTAR UM NOVO LANCE PARA ESTE LOTE
12. O MEU VALOR FINAL E DE 77.151,70.
No dia 20/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME foi desclassificada por não atendimento ao item 13 do edital, pois não
inseriu a proposta ajustada no sistema conforme convocação realizada no chat de mensagens do lote.
No dia 20/12/2021, a empresa GR Comércio Eireli ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 86.114,02 (oitenta e seis mil cento e quatorze reais e dois centavos)
No dia 19/01/2022, a empresa GR Comércio Eireli ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores acima do limite
admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 19/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 118.810,53 (cento e dezoito mil oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos).
No dia 19/01/2022, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à Tecidos e Armarinhos Miguel
Bartolomeu S/A conforme disposto no subitem 12.23 do edital.
No dia 21/01/2022, conforme disposto no subitem 12.23, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A manifestou o interesse em
fornecer a cota reservada pelos mesmos valores unitários oferecidos para a cota principal.
No dia 25/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
69.983,56 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta 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 – Condulete em alumínio, bitola de 1 polegada – R$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) / unidade
Item 02 – Condulete em alumínio, bitola de ¾ polegada – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) / unidade
 
LOTE 13 - CALHAS EM CHAPA METÁLICA E CANALETAS EM PVC RÍGIDO – COTA PRINCIPAL
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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 à todos! O Valor total de R$ 1.000.000,00 é o que podemos oferecer para viabilizar o fornecimento.”
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 do edital.
No dia 15/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a
seguinte alegação: “Informamos que devido aos eventos de fim do ano de nossos fornecedores, não vamos conseguir enviar as amostras dos
lotes 13 e 14. Diante do exposto solicitamos desclassificação nos referidos lotes. Pedimos desculpas, por algum transtorno.”
No dia 22/12/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
No dia 22/12/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem
10.1.2 e item 14 do edital, pois os documentos de habilitação não foram anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema
ww.licitacoes-e.com.br, sendo vedada a substituição link.
No dia 22/12/2021, a empresa GR Comércio Eireli ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 1.288.913,80 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil novecentos e treze reais e oitenta centavos)
No dia 19/01/2022, a empresa GR Comércio 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% de bens de natureza compatível com o objeto deste lote.
No dia 19/01/2022, a empresa Loja Elétrica Ltda., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 1.385.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil reais).
No dia 19/01/2022, foi verificada que a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME se encontrava na situação de empate prevista nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/06.
No dia 20/01/2022, realizada a sessão pública, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME declinou do direito, não apresentando nova
proposta de valor inferior à do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
No dia 21/01/2022, a empresa Loja Elétrica Ltda. solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação: “Sra.
pregoeira tendo em vista a expiração da data de validade da proposta de 90 dias infelizmente não temos mais condições de praticar os valores
ofertados, gentileza nos inabilitar e convocar os demais licitantes”.
No dia 25/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. - ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.422.371,74 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro
centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não se manifestou no chat de mensagens.
No dia 31/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME foi desclassificada por não atendimento ao item 13 do edital, pois não
inseriu a proposta ajustada no sistema conforme convocação realizada no chat de mensagens do lote.
No dia 31/01/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.790.000,00 (um milhão setecentos e noventa mil reais).
No dia 01/02/2022, a empresa Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a
seguinte alegação: “ bom dia!!!Sr(a)Infelismente NÃO temos como apresentar proposta,os valores destes itens subiram demais os preços nas
industrias de forma que não conseguimos manter os valores apresentado, assim como apresentar novos valores,pedimos desclassificação.”.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 14 - CALHAS EM CHAPA METÁLICA E CANALETAS EM PVC RÍGIDO – COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
De acordo com a segunda alteração do ato de transformação a denominação empresarial é Mega Comércio de Materiais Elétricos 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 à todos! O Valor total de R$ 350.000,00 é o que podemos oferecer para viabilizar o fornecimento.”.
No dia 13/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
ME foi convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 do edital.
No dia 15/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens do lote
13 sob a seguinte alegação: “Informamos que devido aos eventos de fim do ano de nossos fornecedores, não vamos conseguir enviar as
amostras dos lotes 13 e 14. Diante do exposto solicitamos desclassificação nos referidos lotes. Pedimos desculpas, por algum transtorno.”
No dia 22/12/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 408.750,00 (quatrocentos e oito mil setecentos e cinquenta reais).
No dia 22/12/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli foi inabilitada por não atendimento ao subitem
10.1.2 e item 14 do edital, pois os documentos de habilitação não foram anexados em local próprio disponibilizado pelo sistema
ww.licitacoes-e.com.br, sendo vedada a substituição link.
No dia 22/12/2021, a empresa GR Comércio Eireli ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 429.730,89 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e trinta reais e oitenta e nove centavos)
No dia 19/01/2022, a empresa GR Comércio Eireli ME solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte alegação:” Bom
dia !!! Prezada Srta, KATIUSCIA PEREIRA CARVALHO DA SILVA solicitamos nossa desclassificação deste lote pois infelizmente o
fabricante Enerbras das canaletas nos informou que as mesmas orçadas não atendem o solicitado., Desde já agradecemos ,”.
No dia 19/01/2022, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 446.800,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais).
No dia 19/01/2022, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 19/01/2022 a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda - ME 5ª classificada na etapa de lances tornou-se arrematante do lote pelo
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No dia 19/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda.  ME, 5  classificada na etapa de lances, tornou se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 474.229,88 (quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não se manifestou no chat de mensagens.
No dia 27/01/2022, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME foi desclassificada por não atendimento ao item 13 do edital, pois não
inseriu a proposta ajustada no sistema conforme convocação realizada no chat de mensagens do lote.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 15 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
No dia 09/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 49.381,70 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos).
De acordo com o reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte a razão social da empresa passa a ser FX Comércio e
Distribuidora 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: “BOA TARDE, INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS CONCEDER DESCONTO PARA ESTE LOTE,UMA VEZ QUE JÁ
OFERTAMOS NOSSA MELHOR PROPOSTA NA ETAPA DE LANCE.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 140,47 (cento e quarenta reais e quarenta e
sete centavos) no valor ofertado.
No dia 18/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 14/02/2022, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 14/02/2022, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 49.241,23
(quarenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e vinte 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 – Bucha de fixação, 7mm – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) / unidade
Item 02 – Bucha para eletroduto, 1 polegada – R$ 1,09 (um real e nove centavos) / unidade
 
LOTE 16 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 5.690,00 (cinco mil seiscentos e noventa reais).
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
No dia 09/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 13.436,76 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).
De acordo com o reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte a razão social da empresa passa a ser FX Comércio e
Distribuidora 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: “BOA TARDE, INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS CONCEDER DESCONTO PARA ESTE LOTE,UMA VEZ QUE JÁ
OFERTAMOS NOSSA MELHOR PROPOSTA NA ETAPA DE LANCE.”.
No dia 18/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 14/02/2022, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 14/02/2022, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - 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.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Bucha de fixação, 10 mm – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) / unidade
Item 02 – Bucha de fixação, 6 mm – R$ 0,08 (oito centavos) / unidade
 
LOTE 17 - BUCHA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSO, EM NYLON, 8 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
No dia 09/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais).
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 7.861,05 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos).
De acordo com o reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte a razão social da empresa passa a ser FX Comércio e
Distribuidora 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: “BOA TARDE, INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS CONCEDER DESCONTO PARA ESTE LOTE, UMA VEZ QUE JÁ
OFERTAMOS NOSSA MELHOR PROPOSTA NA ETAPA DE LANCE.”.
No dia 18/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 14/02/2022, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 14/02/2022, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - 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 – Bucha de fixação, 8 mm – R$ 0,15 (quinze centavos) / unidade
 
LOTE 18 - BUCHAS DE FIXAÇÃO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 08/10/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
No dia 09/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos 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% de bens de natureza compatível com o
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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 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 45.777,77 (quarenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).
No dia 09/12/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP 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% de bens de natureza compatível com o
objeto deste lote.
No dia 09/12/2021, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
De acordo com o reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte a razão social da empresa passa a ser FX Comércio e
Distribuidora 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: “BOA TARDE, INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS CONCEDER DESCONTO PARA ESTE LOTE, UMA VEZ QUE JÁ
OFERTAMOS NOSSA MELHOR PROPOSTA NA ETAPA DE LANCE.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 324,89 (trezentos e vinte e quatro reais e
oitenta e nove centavos) no valor ofertado.
No dia 18/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 14/02/2022, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços conforme documento
anexo aos autos.
No dia 14/02/2022, a empresa FX Comércio e Distribuidora Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 49.675,10
(quarenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dez 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 – Bucha de fixação, 12 mm – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) / unidade
Item 02 – Bucha de fixação, 5 mm – R$ 0,10 (dez centavos) / unidade
Item 03 – Bucha para eletroduto, ¾ polegada – R$ 1,09 (um real) / unidade
 
LOTE 19 - ABRAÇADEIRAS EM FERRO GALVANIZADO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06
No dia 08/10/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais).
No dia 13/10/2021, a empresa DPR Comércio e Serviços Ltda.-EPP solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “Bom dia Ilmª Pregoeira, pedimos por gentileza a solicitação do cancelamento de nosso preço neste lote. Motivo de erro ao digitar
85.800, digitamos 65.800,00. Desde já agradecemos a compreensão.”.
No dia 11/11/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 89.250,00 (oitenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).
No dia 07/12/2021, a empresa Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada
por ofertar valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 07/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 89.780,17 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta reais e dezessete centavos).
No dia 13/12/2021, a empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda. – ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor
superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 13/12/2021, a empresa GR Comércio Eireli – ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 90.079,28 (noventa mil setenta e nove reais e vinte e oito centavos).
No dia 14/12/2021, a empresa GR Comércio Eireli – ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à
pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 14/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).
No dia 14/12/2021, a empresa Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli ME, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 14/12/2021, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
No dia 15/12/2021, a empresa Mork Solar - Produtos e Serviços Elétricos Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valor superior à pesquisa de preços de baliza o certame.
No dia 15/12/2021, a empresa Plena Comércio Ltda., 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
No dia 20/12/2021, a empresa Plena Comércio Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valor superior à pesquisa de
preços de baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 

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 056/2021
 
PROCESSO Nº. 04.000848.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO – FIOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE
CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.

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 7 - SONDA TIPO PASSA-FIO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 19.484,85 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
 
LOTE 8 - CONECTOR PARA ELETRODUTO E BOQUILHA PARA LÂMPADA. – LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 63.261,44 (sessenta e três mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
 
LOTE 9 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.110.158,64 (um milhão cento e dez mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
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LOTE 10 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 370.055,56 (trezentos e setenta mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
 
LOTE 11 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
CNPJ: 17.359.233/0001-88
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 209.928,79 (duzentos e nove mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)
 
LOTE 12 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 - LOTE EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
CNPJ: 17.359.233/0001-88
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 69.983,56 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
 
LOTE 15 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 49.241,23 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).
 
LOTE 16 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 13.436,76 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)
 
LOTE 17 - BUCHA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSO, EM NYLON, 8 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 7.861,05 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos)
 
LOTE 18 - BUCHAS DE FIXAÇÃO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 49.675,10 (quarenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
 
PROCESSO Nº. 04.000848.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO – FIOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE
CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material elétrico – fios e outros, por preço unitário de cada item
do lote, para atender demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, 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 - FIO FLEXÍVEL E EM COBRE - COTA PRINCIPAL
Fracassado
 
LOTE 2 - FIO FLEXÍVEL EM COBRE. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Fracassado
 
LOTE 3 - FITA ADESIVA E FITA ISOLANTE - COTA PRINCIPAL
Fracassado
 
LOTE 4 - FITA ADESIVA E FITA ISOLANTE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Fracassado
 
LOTE 5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR - COTA PRINCIPAL
Cancelado
 
LOTE 6 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Cancelado
 
LOTE 7 - SONDA TIPO PASSA-FIO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 19.484,85 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
 
LOTE 8 - CONECTOR PARA ELETRODUTO E BOQUILHA PARA LÂMPADA. – LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 63.261,44 (sessenta e três mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
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LOTE 9 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.110.158,64 (um milhão cento e dez mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
 
LOTE 10 - CONECTOR E ELETRODUTO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 22.902.202/0001-61
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 370.055,56 (trezentos e setenta mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
 
LOTE 11 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA PRINCIPAL
Empresa: Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
CNPJ: 17.359.233/0001-88
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 209.928,79 (duzentos e nove mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)
 
LOTE 12 - CONDULETE EM ALUMÍNIO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11 - LOTE EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
CNPJ: 17.359.233/0001-88
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 69.983,56 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
 
LOTE 13 - CALHAS EM CHAPA METÁLICA E CANALETAS EM PVC RÍGIDO – COTA PRINCIPAL
Fracassado
 
LOTE 14 - CALHAS EM CHAPA METÁLICA E CANALETAS EM PVC RÍGIDO – COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Fracassado
 
LOTE 15 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 49.241,23 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).
 
LOTE 16 - BUCHAS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 13.436,76 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)
 
LOTE 17 - BUCHA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSO, EM NYLON, 8 MM - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 7.861,05 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos)
 
LOTE 18 - BUCHAS DE FIXAÇÃO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: FX Comércio e Distribuidora Eireli – EPP
CNPJ: 13.857.945/0001-76
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 49.675,10 (quarenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos).
 
LOTE 19 - ABRAÇADEIRAS EM FERRO GALVANIZADO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06
Fracassado
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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