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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARCIAL FINAL
LOTES 02 A 04

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 2 - UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE Nº 01
- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
No dia 19/11/2021, a empresa Rubens Dantas Neto, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 6.185.092,75 (seis milhões cento e oitenta e cinco mil noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).
No dia 23/11/2021, a empresa Rubens Dantas Neto foi inabilitada por não atendimento aos subitens: 14.2.2 d), pois a certidão apresentada não
comprova a regularidade perante a Justiça do Trabalho conforme previsto no edital, apenas multas e recursos junto ao Ministério do Trabalho
e; 14.2.3 a), pois a soma dos itens compatíveis do atestado de capacidade técnica apresentado não atingiu o quantitativo mínimo de 20% do
previsto para o lote. Ainda, há uma divergência em um dos dígitos do CNPJ informado na certidão negativa de falência, recuperação judicial
ou extrajudicial.
No dia 23/11/2021, a empresa Holz Confecções Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 6.296.075,30 (seis milhões duzentos e noventa e seis mil setenta e cinco reais e trinta centavos).
No dia 24/11/2021, a empresa Holz Confecções Ltda. foi inabilitada por não atendimento ao subitem 14.2.4 a), pois não apresentou/anexou no
sistema licitacoes-e a demonstração contábil do resultado do último exercício social.
No dia 24/11/2021, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 7.195.000,00 (sete milhões cento e noventa e cinco mil reais).
Solicitada nova proposta para fins de adequação à pesquisa de preços que baliza o certame, a empresa ofertou o novo valor de R$
6.833.932,00 (seis milhões oitocentos e trinta e três mil novecentos e trinta e dois reais).
No dia 26/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação
conforme documento anexo aos autos.
Solicitada nova proposta para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 12.25 do edital, a empresa não reduziu o
valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens: “Boa tarde! Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar no
valor proposto.”.
No dia 14/01/2022, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli foi desclassificada por ofertar valores acima do limite admitido no subitem
12.25 do edital.
No dia 14/01/2022, a empresa Fernando Uniformes Eireli – EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 7.195.950,00 (sete milhões cento e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta reais).
No dia 17/01/2022, a empresa Fernando Uniformes Eireli – EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores acima
do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 17/01/2022, a empresa Reis Industria e Comercio de Bolsas e Promocionais Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 7.752.779,99 (sete milhões setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e nove
reais e noventa e nove centavos).
No dia 17/01/2022, a empresa Reis Industria e Comercio de Bolsas e Promocionais Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada
por ofertar valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 17/01/2022, a empresa WR Licitações Industria Comercio e Serviços Ltda., 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).
No dia 19/01/2022, a empresa WR Licitações Industria Comercio e Serviços Ltda., 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 Doces Passos Comercio de Calçados e Confecções Ltda., 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 9.434.600,00 (nove milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais).
No dia 21/01/2022, a empresa Doces Passos Comercio de Calcados e Confecções Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por
ofertar valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 21/01/2022, a empresa Betbi Indústria de Confecções e Brindes - Eireli, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 10.255.000,00 (dez milhões duzentos e cinquenta e cinco mil reais).
No dia 25/01/2022, a empresa Betbi Indústria de Confecções e Brindes - Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 25/01/2022, a empresa Scapole Malhas Eireli - EPP, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 12.306.000,00 (doze milhões trezentos e seis mil reais).
No dia 27/01/2022, a empresa Scapole Malhas Eireli - EPP, após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores acima do
limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 27/01/2022 - Em razão da desclassificação da empresa Scapole Malhas Eireli - EPP, foi verificado o empate entre as empresas
Eldorado Tecnotex Educacional e Profissional Eireli e Up57 Comércio e Serviços Ltda. que ofertaram igualmente o valor global estimado de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
No dia 28/01/2022, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo Horizonte – MG,
conforme convocação realizada no chat de Mensagens do lote 02, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em 27/01/2022, reuniram-se em ato
público a pregoeira da disputa e testemunha, para apuração da ordem de classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Up57 Comércio e Serviços Ltda. e 2º sorteado Eldorado Tecnotex Educacional
e Profissional Eireli.
No dia 28/01/2022, a empresa Up57 Comércio e Serviços Ltda., 10ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
No dia 31/01/2022, a empresa Up57 Comércio e Serviços Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores acima do
limite admitido no subitem 12.25 do edital.

No dia 31/01/2022, a empresa Eldorado Tecnotex Educacional e Profissional Eireli, 11ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
No dia 31/01/2022, a empresa Eldorado Tecnotex Educacional e Profissional Eireli, após tentativa de negociação, foi desclassificada por
ofertar valores acima do limite admitido no subitem 12 25 do edital
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ofertar valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 31/01/2022, a empresa Unifort Comércio e Confecção do Vestuário Ltda., 12ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 41.020.000,00 (quarenta e um milhões e vinte mil reais).
No dia 02/02/2022, a empresa Unifort Comércio e Confecção do Vestuário Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar
valores acima do limite admitido no subitem 12.25 do edital.
No dia 02/02/2022, a empresa Galegos Importadora Ltda., 13ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 49.224.000,00 (quarenta e nove milhões duzentos e vinte e quatro mil reais).
No dia 03/02/2022, a empresa Galegos Importadora Ltda., após tentativa de negociação, foi desclassificada por ofertar valores acima do
limite admitido no subitem 12.25 do edital.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa WR Calçados Eireli
conforme disposto no subitem 12.23 do edital.
No dia 09/02/2022, conforme disposto no subitem 12.23, a empresa WR Calçados Eireli manifestou o interesse em fornecer a cota reservada
pelo mesmo valor unitário oferecido para a cota principal.
No dia 10/02/2022, a empresa WR Calçados Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 4.828.054,00 (quatro milhões
oitocentos e vinte e oito mil e cinquenta e quatro 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
 
LOTE 3 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA PRINCIPAL 75%
No dia 19/11/2021, a empresa C.C.M - Comercial Creme Marfim Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 25.799.000,00 (vinte e cinco milhões setecentos e noventa e nove mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$.25.798.513,20 (vinte e cinco milhões
setecentos e noventa e oito mil quinhentos e treze reais e vinte centavos).
No dia 23/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa C.C.M - Comercial Creme Marfim Ltda. foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 20/12/2021, a empresa C.C.M - Comercial Creme Marfim Ltda foi desclassificada por ter as amostras apresentadas reprovadas pela
Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponível no portal
www.licitacoes-e.com.br ,menu opções, listar documentos.
No dia 20/12/2021, a empresa WR Calçados Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado
de R$ 26.769.000,00 (vinte e seis milhões setecentos e sessenta e nove 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, Boa tarde, infelizmente já estamos no nosso limite, não conseguimos abaixar mais o valor.”.
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global arrematado, a empresa reduziu R$ 1.323,60 (um mil trezentos e vinte e três
reais e sessenta centavos) no valor ofertado.
No dia 22/12/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa WR Calçados Eireli foi convocada para
apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 18/01/2022, a empresa WR Calçados Eireli foi desclassificada por ter as amostras apresentadas reprovadas pela Gerência de
Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo aos autos e disponível no portal www.licitacoes-
e.com.br ,menu opções, listar documentos.
No dia 18/01/2022, a empresa Sonar Comercial Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 28.965.756,00 (vinte e oito milhões novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis 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. Pregoeira. Informamos que não conseguimos reduzir nossa proposta, devido aos constantes aumentos da matéria
prima.
No dia 25/01/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa Sonar Comercial Ltda. foi convocada para
apresentar a amostra 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 Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação
conforme documento anexo aos autos.
No dia 14/02/2022, a empresa Sonar Comercial Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Uniforme escolar, calça, em tecido tipo helanca – R$ 37,05 (trinta e sete reais e cinco centavos) / unidade
Item 02 – Uniforme escolar, bermuda ou short-saia, em tecido tipo helanca – R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos) / unidade
Item 03 – Uniforme escolar, jaqueta, em tecido tipo helanca – R$ 47,05 (quarenta e sete reais e cinco centavos) / unidade
 
LOTE 4 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06
No dia 19/11/2021, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 9.597.771,60 (nove milhões quinhentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu o valor ofertado sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “Sra. Pregoeira, já estamos em nosso valor limite.”
No dia 24/11/2021, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli foi
convocada para apresentar a amostra do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 16/12/2021, as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação
conforme documento anexo aos autos.
No dia 14/02/2021, a empresa ID8 Indústria e Comércio Eireli foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.
Não tendo nenhum dos participantes manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.
Os valores unitários apresentados na proposta são:
Item 01 – Uniforme escolar, calça, em tecido tipo helanca – R$ 38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos) / unidade
Item 02 - Uniforme escolar, bermuda ou short-saia, em tecido tipo helanca – R$ 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos) / unidade
Item 03 - Uniforme escolar, jaqueta, em tecido tipo helanca – R$ 49,47 (quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) / unidade
 

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO PARCIAL FINAL

LOTES 02 A 04
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 2 - UNIFORME ESCOLAR CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE Nº 01
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LOTE 2  UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA  COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE N  01
- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: WR Calçados Eireli
CNPJ: 25.369.684/0001-24
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 4.828.054,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil e cinquenta e quatro reais).
 
LOTE 3 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA PRINCIPAL 75%
 
Empresa: Sonar Comercial Ltda.
CNPJ: 13.577.792/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 28.965.756,00 (vinte e oito milhões novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais).
 
LOTE 4 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06
 
Empresa: ID8 Indústria e Comércio Eireli
CNPJ: 28.396.763/0001-12
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 9.597.771,60 (nove milhões quinhentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL

LOTES 02 A 04
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 às seguintes empresas que ofertaram os menores preços
para os lotes:
 
LOTE 2 - UNIFORME ESCOLAR, CAMISAS EM TECIDO MEIA MALHA – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE Nº 01
- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: WR Calçados Eireli
CNPJ: 25.369.684/0001-24
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 4.828.054,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil e cinquenta e quatro reais).
 
LOTE 3 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA PRINCIPAL 75%
 
Empresa: Sonar Comercial Ltda.
CNPJ: 13.577.792/0001-03
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 28.965.756,00 (vinte e oito milhões novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais).
 
LOTE 4 - UNIFORME ESCOLAR, CALÇAS, BERMUDAS, SHORT-SAIAS E JAQUETAS EM TECIDO TIPO HELANCA, 100%
POLIAMIDA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06
 
Empresa: ID8 Indústria e Comércio Eireli
CNPJ: 28.396.763/0001-12
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 9.597.771,60 (nove milhões quinhentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 
 

 

  Voltar

1.4.1
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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


