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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

  Acesse a Edição

LICITAÇÃO: ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6489 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 31/03/2022

SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
 
PROCESSO Nº: 04.000929.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, ALCOOL ETILICO 70% GEL GLICERINADO E
LIMPADOR MULTIUSO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RME E
REDE PARCEIRA RP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA SMASAC.
 
LOTE Nº 01 COTA PRINCIPAL ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
Em 21/10/2021 o licitante MR LICITACOES - LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 1.849.000,00.
 
Em 27/10/2021, o licitante MR LICITACOES - LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não
anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e Licença ou Alvará Sanitário. Anexou documentos em nome
de outra empresa, ou seja, da empresa LA MAISON IND. COM. PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 34.689.132/0001-
94.
 
Em 27/10/2021 o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS tornou-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 1.932.000,00.
Em 27/10/2021, o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi inabilitado pelo descumprimento
dos subitens: 14.2.3 letras a) e b) do edital, pois não anexou Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s), bem como não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA; 14.2.4 letras a) e c) do edital, pois
não anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, ou seja, de 2020, bem como não anexou Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, documentos estes vencidos
no cadastro do CAGEF.
 
Em 27/10/2021 o licitante CAMPAR LTDA - ME tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 1.963.050,00.
Em 11/11/2021, o licitante CAMPAR LTDA - ME foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.4 alínea a) do edital, pois não anexou
Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou seja,
de 2020.
 
Em 11/11/2021 o licitante BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE tornou-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 1.964.000,00.
Em 11/11/2021, o licitante BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 11/11/2021 o licitante SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$ 2.095.000,00.
Em 04/02/2022, o licitante SUPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b)
do edital, pois não anexou Licença ou Alvará Sanitário.
Em 04/02/2022 o licitante MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 2.345.995,00.
Em 04/02/2022, o licitante MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem 7.1,
do edital, c/c com os seguintes subitens: 7.2: alínea "c" "tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer
esfera de Governo"; na data da abertura da sessão pública, 21/10/2021, a empresa estava impedida de licitar, com o tipo da sanção:
IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO, data de início da sanção: 09/09/2021 e data de fim da sanção: 08/09/2023 e 7.4: " Poderá ser
constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.2, mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao
Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis". inabilitado
pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não anexou Licença ou Alvará Sanitário.
Em 04/02/2022 o licitante ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
2.346.000,00.
Em 04/02/2022, o licitante ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea a) do
edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade
que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 04/02/2022 o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
2.483.900,00.
Em 15/02/2022, o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP foi inabilitado por não atendimento ao subitem 14.2.3.letra a c/c subitem 20.4
do edital: após análise do atestado de capacidade técnica anexado, o Município considerou necessário promover diligência nos termos do art.
43, § 3º da Lei 8.666/93 c/c subitem 20.3 do edital. O licitante não anexou os documentos solicitados (notas fiscais) na diligência, sendo
assim conclui-se que o atestado de capacidade técnica considerado não comprovou que o licitante forneceu bens de natureza compatível com
o objeto do lote arrematado em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo.
Em 15/02/2022 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 2.484.000,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 07/03/2022, a empresa DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 2.484.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), para o fornecimento
de 345.000 frascos de álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$7,20 (sete reais e vinte
centavos)/frasco.
 
LOTE Nº 02 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
Em 21/10/2021 o licitante MR LICITACOES - LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 618.000,00.
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Em 27/10/2021, o licitante MR LICITACOES - LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não
anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e Licença ou Alvará Sanitário. Anexou documentos em nome
de outra empresa, ou seja, da empresa LA MAISON IND. COM. PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 34.689.132/0001-
94.
 
Em 27/10/2021 o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS tornou-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 628.999,99.
Em 27/10/2021, o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi inabilitado pelo descumprimento
dos subitens: 14.2.3 letras a) e b) do edital, pois não anexou Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s), bem como não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA; 14.2.4 letras a) e c) do edital, pois
não anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, ou seja, de 2020, bem como não anexou Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, documentos estes vencidos
no cadastro do CAGEF.
 
Em 27/10/2021 o licitante BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE tornou-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 629.899,00.
Em 11/11/2021, o licitante BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 alínea a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 11/11/2021 o licitante CAMPAR LTDA - ME tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 654.350,00.
Em 11/11/2021, o licitante CAMPAR LTDA - ME foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.4 alínea a) do edital, pois não anexou
Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou seja,
de 2020.
 
Em 11/11/2021 o licitante CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 749.995,00.
Em 11/11/2021, o licitante CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi Inabilitado pelo descumprimento do subitem:
14.2.3 alínea a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 11/11/2021 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 828.000,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 07/03/2022, a empresa DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI, foi declarada vencedora,
ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), para o fornecimento de 115.000 frascos de
álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$7,20 (sete reais e vinte centavos)/frasco.
 
LOTE Nº 03 COTA PRINCIPAL ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL.
 
No dia 20/10/2021, a situação do lote foi alterada para cancelado a pedido da Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação. O motivo da alteração foi o seguinte: “Necessidade de alteração de código SICAM”.
 
LOTE Nº 04 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, GEL.
 
No dia 20/10/2021, a situação do lote foi alterada para cancelado a pedido da Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de
Educação. O motivo da alteração foi o seguinte: “Necessidade de alteração de código SICAM”.
 
LOTE Nº 05 COTA PRINCIPAL LIMPADOR MULTIUSO
 
Em 21/10/2021 o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 334.125,00.
Em 27/10/2021, o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi inabilitado pelo descumprimento
dos subitens: 14.2.3 letras a) e b) do edital, pois não anexou Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s), bem como não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA; 14.2.4 letras a) e c) do edital, pois
não anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, ou seja, de 2020, bem como não anexou Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, documentos estes vencidos
no cadastro do CAGEF.
 
Em 27/10/2021 o licitante ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
355.954,50.
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada pela Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
Em 01/12/2021, o licitante ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI foi desclassificado por apresentar amostra do item 1 em desacordo
com o edital, conforme análise da Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de Educação, sob a seguinte justificativa:
"Item 1: REPROVADO: A amostra apresentada não atende as especificações do Edital, foi solicitado: 1) produto inodoro e o produto
apresentado possui perfume; 2) PH entre 9 e 10 e não foi possível comprovar tal exigência pois a embalagem do produto não traz essa
informação e 3) embalagem de 5 litros e a embalagem do produto apresentado possui 500ml.
 
Em 01/12/2021 o licitante MR LICITACOES - LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 379.000,00.
Em 01/12/2021, o licitante MR LICITACOES - LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não
anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e Licença ou Alvará Sanitário. Anexou documentos em nome
de outra empresa, ou seja, da empresa LA MAISON IND. COM. PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA LTDA, CNPJ: 34.689.132/0001-
94.
 
Em 01/12/2021 o licitante MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 438.995,00.
Em 20/12/2021, o licitante MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem 7.1,
do edital, c/c com os seguintes subitens: 7.2: alínea "c" "tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer
esfera de Governo"; na data da abertura da sessão pública, 21/10/2021, a empresa estava impedida de licitar, com o tipo da sanção:
IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO, data de início da sanção: 09/09/2021 e data de fim da sanção: 08/09/2023 e 7.4: " Poderá ser
constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.2, mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao
Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis". inabilitado
pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não anexou Licença ou Alvará Sanitário.
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Em 20/12/2021 o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
528.000,00.
Em 29/12/2021, o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP foi inabilitado por não atendimento ao subitem 14.2.3.letra a c/c subitem 20.4
do edital: após análise do atestado de capacidade técnica anexado, o Município considerou necessário promover diligência nos termos do art.
43, § 3º da Lei 8.666/93 c/c subitem 20.3 do edital. O licitante não anexou os documentos solicitados (notas fiscais) na diligência, sendo
assim conclui-se que o atestado de capacidade técnica considerado não comprovou que o licitante forneceu bens de natureza compatível com
o objeto do lote arrematado em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo.
Em 29/12/2021 o licitante LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI - tornou-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 529.000,00.
Em 29/12/2021, o licitante LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 letra b) do edital, pois não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA.
Em 29/12/2021 o licitante UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$ 680.000,00.
Em 29/12/2021, o licitante UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea
a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 29/12/2021 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 690.525,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em 07/03/2022 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI foi desclassificado pelo descumprimento do subitem 1.6 do ANEXO IV do edital,
pois não apresentou a amostra no prazo estabelecido até 01/02/22, após convocação no chat de mensagens do lote em 25/01/22. A informação
da não entrega das amostras consta em e mail da Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de Educação, anexado aos
autos.
 
Em 07/03/2022 o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
1.015.000,00.
 
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$151,00 (cento e cinquenta e um reais) no valor ofertado.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 15/03/2022, a empresa BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 1.014.849,00 (um milhão e catorze mil e oitocentos e quarenta e nove reais), para
o fornecimento de 44.550 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$22,78 (vinte e
dois reais e setenta e oito centavos)/frasco.
 
LOTE Nº 06 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 LIMPADOR MULTIUSO.
 
Em 21/10/2021 o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 147.015,00.
Em 27/10/2021, o licitante AXION ADVANCED CHEMICAL COM PROD SANEANTES E DOMIS foi inabilitado pelo descumprimento
dos subitens: 14.2.3 letras a) e b) do edital, pois não anexou Atestado(s) de Capacidade Técnica, comprovando que o licitante fornece ou
forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s), bem como não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA; 14.2.4 letras a) e c) do edital, pois
não anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, ou seja, de 2020, bem como não anexou Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, documentos estes vencidos
no cadastro do CAGEF.
 
Em 27/10/2021 o licitante CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 150.282,00.
Em 11/11/2021, o licitante CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do subitem:
14.2.3 alínea a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote
arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 11/11/2021 o licitante LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI - tornou-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 177.800,00.
Em 19/11/2021, o licitante LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 letra b) do edital, pois não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA.
Em 19/11/2021 o licitante UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$ 234.000,00.
Em 01/12/2021, o licitante UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.3 alínea
a) do edital, pois não conseguiu comprovar que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) mesmo(s).
Em 01/12/2021 o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
235.000,00.
Em 29/12/2021, o licitante LIMPEZA & BRILHO LTDA - EPP foi inabilitado por não atendimento ao subitem 14.2.3.letra a c/c subitem 20.4
do edital: após análise do atestado de capacidade técnica anexado, o Município considerou necessário promover diligência nos termos do art.
43, § 3º da Lei 8.666/93 c/c subitem 20.3 do edital. O licitante não anexou os documentos solicitados (notas fiscais) na diligência, sendo
assim conclui-se que o atestado de capacidade técnica considerado não comprovou que o licitante forneceu bens de natureza compatível com
o objeto do lote arrematado em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo.
Em 29/12/2021 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 240.570,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
 
Em 07/03/2022 o licitante DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI foi desclassificado pelo descumprimento do subitem 1.6 do ANEXO IV do edital,
pois não apresentou a amostra no prazo estabelecido até 01/02/22, após convocação no chat de mensagens do lote em 25/01/22. A informação
da não entrega das amostras consta em e mail da Gerência de Suprimentos e Serviços, da Secretaria Municipal de Educação, anexado aos
autos.
 
Em 07/03/2022 o licitante CAMPAR LTDA - ME tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 341.550,00.
Em 07/03/2022, o licitante CAMPAR LTDA - ME foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 14.2.4 alínea a) do edital, pois não
anexou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei,
ou seja, de 2020.
 
Em 07/03/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM tornou-se o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 433.000,00.
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Em 07/03/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM foi inabilitado pelo descumprimento do
subitem: 14.2.3 alínea b) do edital, pois não anexou comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA.
 
Em 07/03/2022 o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA tornou-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
433.026,00.
 
O Licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA, baseado nos termos do subitem 12.24 do Edital – “Se a mesma empresa vencer a
cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado, sob pena de desclassificação do licitante
no lote em que ofertar o maior preço unitário”, ofertou nova proposta de preço no valor global de R$ 338.283,00 (trezentos e trinta e oito mil
e duzentos e oitenta e três reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada pela Gerência
de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 15/03/2022, a empresa BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA, foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 338.283,00 (trezentos e trinta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais), para o
fornecimento de 14.850 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$22,78 (vinte e
dois reais e setenta e oito centavos)/frasco.
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
 
PROCESSO Nº 04.000929.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, ALCOOL ETILICO 70% GEL GLICERINADO E
LIMPADOR MULTIUSO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RME E
REDE PARCEIRA RP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA SMASAC.

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e anexo(s),
o objeto desta licitação às seguintes empresas:
 
LOTE Nº 01 COTA PRINCIPAL ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
EMPRESA: DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI.
CNPJ: 24.291.891/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 345.000 frascos de álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.484.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais).
 
LOTE Nº 02 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
EMPRESA: DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI.
CNPJ: 24.291.891/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 115.000 frascos de álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais).
 
LOTE Nº 05 COTA PRINCIPAL LIMPADOR MULTIUSO.
 
EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 18.285.097/0001-91.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 44.550 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.014.849,00 (um milhão e catorze mil e oitocentos e quarenta e nove reais).
 
LOTE Nº 06 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 LIMPADOR MULTIUSO.
 
EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 18.285.097/0001-91.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.850 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 338.283,00 (trezentos e trinta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais).

 
Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021

 
PROCESSO Nº 04.000929.21.51
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, ALCOOL ETILICO 70% GEL GLICERINADO E
LIMPADOR MULTIUSO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RME E
REDE PARCEIRA RP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA SMASAC.

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, conforme
especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos:
 
LOTE Nº 01 COTA PRINCIPAL ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
EMPRESA: DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI.
CNPJ: 24.291.891/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 345.000 frascos de álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.484.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais).
 

Ã Á
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LOTE Nº 02 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000ml.
 
EMPRESA: DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI.
CNPJ: 24.291.891/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 115.000 frascos de álcool etílico 70% SICAM 59127, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais).
 
LOTE Nº 05 COTA PRINCIPAL LIMPADOR MULTIUSO.
 
EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 18.285.097/0001-91.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 44.550 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.014.849,00 (um milhão e catorze mil e oitocentos e quarenta e nove reais).
 
LOTE Nº 06 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 LIMPADOR MULTIUSO.
 
EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 18.285.097/0001-91.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.850 frascos de limpador multiuso SICAM 79495, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 338.283,00 (trezentos e trinta e oito mil e duzentos e oitenta e três reais).
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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