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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021.
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARCIAL
LOTE 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
 
Processo nº. 04.001131.21.72
Objeto: Registro de preços para aquisições e entrega de uniformes escolares - camisa, calça, bermuda, short-saia e jaqueta, por preço unitário
de cada item do lote, visando à doação aos alunos da Rede Municipal De Educação de Belo Horizonte - RME e da Rede Parceira - RP, por um
período de 12 (doze) meses.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 1 - UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA PRINCIPAL 75%.
 
No dia 19/11/2021, a empresa WR Calçados Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 14.487.000,00 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e sete mil reais).
De acordo com a alteração do ato constitutivo apresentada a denominação da empresa é WR Calçados Eireli.
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “ Boa tarde, Sra Pregoeira, Infelizmente devido a alta suba dos Fios, não conseguimos melhorar o nosso valor ofertado, já
estamos no nosso melhor preço.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global arrematado, a empresa reduziu R$ 2.838,00 (dois mil oitocentos e trinta e oito
reais) no valor ofertado.
No dia 23/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa WR Calçados Eireli foi convocada para
apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 20/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação
conforme documento anexo aos autos.
No dia 20/12/2021, a empresa WR Calçados Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 14.484.162,00 (quatorze
milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e cento e sessenta e dois reais).
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – Uniforme escolar, camisa em tecido meia malha – R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos) / unidade
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO PARCIAL

LOTE 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

 
Processo nº. 04.001131.21.72
Objeto: Registro de preços para aquisições e entrega de uniformes escolares - camisa, calça, bermuda, short-saia e jaqueta, por preço unitário
de cada item do lote, visando à doação aos alunos da Rede Municipal De Educação de Belo Horizonte - RME e da Rede Parceira - RP, 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 1 - UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA PRINCIPAL 75%.
 
Empresa: WR Calçados Eireli
CNPJ: 25.369.684/0001-24
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 14.484.162,00 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e cento e sessenta e dois reais).
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

LOTE 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

 
Processo nº. 04.001131.21.72
Objeto: Registro de preços para aquisições e entrega de uniformes escolares - camisa, calça, bermuda, short-saia e jaqueta, por preço unitário
de cada item do lote, visando à doação aos alunos da Rede Municipal De Educação de Belo Horizonte - RME e da Rede Parceira - RP, por um
período de 12 (doze) meses.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de dietas especiais para atendimento às unidades escolares da rede
municipal de educação - RME, 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 à seguinte empresa que ofertou o menor preço para o lote:
 
LOTE 1 - UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA PRINCIPAL 75%.
 
Empresa: WR Calçados Eireli
CNPJ: 25.369.684/0001-24
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 14.484.162,00 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e cento e sessenta e dois reais).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

https://dom-web.pbh.gov.br/


23/12/2021 09:18 DOM - Diário Oficial do Município

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/7550#state=af2612a0-de45-4534-ba3c-031b7e41abc9&session_state=e223cf14-a09e-48d3-95f1-5233a8e08f1d&code=35f932d0-5180-4823-b10b-5b63a683257c.e223cf… 2/2

  Voltar

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


