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Belo Horizonte, Segunda-feira, 7 de Fevereiro de 2022.
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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
PROCESSO Nº 04.001221.21.63
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ÁGUA E TORNEIRAS PARA PIA, PARA ATENDIMENTO
ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RME E REDE PARCEIRA – RP.
O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
LOTE 01 - FILTRO PARA ÁGUA, DE MESA, CUBA EM CERÂMICA, RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BASE EM
AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA VELA, COM BÓIA, CAPACIDADE TOTAL PARA 06 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). COTA PRINCIPAL.
No dia 14/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 1ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 986.782,50 (novecentos e oitenta e seis mil e setecentos e oitenta e
dois reais e cinquenta centavos).
No dia 20/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA foi inabilitada por não atender ao
subitem 14.2.3 do edital – Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Foram
apresentados 04 (quatro) atestados de capacidade técnica, porém, somente 01 (um) atestado comprova o fornecimento de bem de natureza
compatível com o objeto do lote arrematado. O somatório do quantitativo desse atestado comprova o fornecimento de 248 (duzentos e
quarenta e oito) unidades, quanto o edital exige 2.025 (dois mil e vinte e cinco), referente a 20% (vinte por cento) do total de 10.125 (dez mil,
cento e vinte e cinto) previstos para o lote.
No dia 20/12/2021, a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.279.150,00 (um milhão e duzentos e setenta e nove mil e cento e cinquenta reais).
No dia 22/12/2021, a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s). Foram apresentados 02 (dois) atestados de capacidade técnica, porém, os itens constantes nos atestados foram julgados não
compatíveis com a natureza desse lote.
No dia 22/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.349.000,00 (um milhão e trezentos e quarenta e nove mil reais).
No dia 23/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). O licitante não apresentou
Atestado de Capacidade Técnica, não sendo possível comprovar se o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s).
Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira – licitante não apresentou Balanço Patrimonial e
Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei. Consta no relatório do CAGEF,
relatório de consulta pública, o Balanço do ano de 2018.
No dia 23/12/2021, a empresa CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA., 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
No dia 29/12/2021, a empresa CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do
edital – Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s)
lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). O licitante não
apresentou Atestado de Capacidade Técnica, não sendo possível comprovar se o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível
com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s).
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
LOTE 02 - FILTRO PARA ÁGUA, DE MESA, CUBA EM CERÂMICA, RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BASE EM
AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA VELA, COM BÓIA, CAPACIDADE TOTAL PARA 06 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
No dia 14/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 1ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 328.927,50 (trezentos e vinte e oito mil e novecentos e vinte e sete
reais e cinquenta centavos).
No dia 20/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., foi inabilitada por não atender
ao subitem 14.2.3 do edital – Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Foram
apresentados 04 (quatro) atestados de capacidade técnica, porém, somente 01 (um) atestado comprova o fornecimento de bem de natureza
compatível com o objeto do lote arrematado. O somatório do quantitativo desse atestado comprova o fornecimento de 248 (duzentos e
quarenta e oito) unidades, quanto o edital exige 675 (seiscentos e setenta e cinco), referente a 20% (vinte por cento) do total de 3.375 (três mil
trezentos e setenta e cinco) previstos para o lote.
No dia 20/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 839.500,00 (oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).
No dia 22/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). O licitante não apresentou
Atestado de Capacidade Técnica, não sendo possível comprovar se o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s).
Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira – licitante não apresentou Balanço Patrimonial e
Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei. Consta no relatório do CAGEF,
relatório de consulta pública, o Balanço do ano de 2018.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
LOTE 03 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA - COTA PRINCIPAL.
No dia 14/12/2021, a empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, 1ª 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 20/12/2021, a empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A foi inabilitada por não atender ao subitem
14.2.3 do edital – Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s)
do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Foram
apresentados 04 (quatro) atestados de capacidade técnica, sendo que 02 (dois) não comprovam que o Licitante fornece ou forneceu bens de
natureza compatível com o objeto do lote arrematado. Dos outros atestados, 01 (um), apresentado junto das notas fiscais, apresenta o
somatório 265 (duzentos e sessenta e cinco) unidades de itens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, e 01 (um) atesta o
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fornecimento de 995 (novecentos e noventa e cinco) unidades de item de natureza compatível com o objeto do lote arrematado. Dessa forma,
somando o quantitativo a empresa comprovou que forneceu o 1260 (um mil, duzentos e sessenta) unidades, quanto o edital exige 2.025 (dois
mil e vinte e cinco), referente a 20% (vinte por cento) do total de 10.125 (dez mil, cento e vinte e cinco) previstos para o lote.
No dia 20/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil reais).
No dia 22/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). O licitante não apresentou
Atestado de Capacidade Técnica, não sendo possível comprovar se o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s).
Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira – licitante não apresentou Balanço Patrimonial e
Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei. Consta no relatório do CAGEF,
relatório de consulta pública, o Balanço do ano de 2018.
No dia 22/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de 1.799.999,97 (um milhão e setecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete
centavos).
No dia 23/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Foram apresentados 19
(dezenove) atestados de capacidade técnica, sendo que 15 (quinze) não comprovam que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza
compatível com o objeto do lote arrematado. Os outros 04 (quatro) atestados apresentados, cujos itens são de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, apresentam o somatório de 103 (cento e três) unidades, quanto o edital exige 2.025 (dois mil e vinte e cinco),
referente a 20% (vinte por cento) do total de 10.125 (dez mil e cento e vinte e cinco) previstos para o lote. Inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira - Alínea a - O Licitante não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil
do Resultado do Último Exercício Social. Alínea b - O Licitante não apresentou cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC). Alínea c - O Licitante não apresentou certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,... .Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.5 - O Licitante não
apresentou declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República.
No dia 23/12/2021, a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 3.030.000,00 (três milhões e trinta mil reais).
No dia 28/12/2021, a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s). Foram apresentados 02 (dois) atestados de capacidade técnica, porém, os itens constantes nos atestados foram julgados não
compatíveis com a natureza desse lote.
No dia 28/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 5ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 3.037.500,00 (três milhões e trinta e sete mil e quinhentos reais).
No dia 29/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 5ª classificada na etapa de
lances, voluntariamente ofertou o valor global estimado de R$ 1.943.392,50 (um milhão e novecentos e quarenta e três mil e trezentos e
noventa e dois reais e cinquenta centavos).
Verificada a documentação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., confirmou-se sua
habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
Em conformidade com o subitem 13.3.1. do edital, o licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.,
5º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação - SMED, em
13/01/2022.
No dia 17/01/2022, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS
LTDA. foi declarada vencedora do lote pelo valor global estimado de R$ 1.943.392,50 (um milhão e novecentos e quarenta e três mil e
trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – TORNEIRA PARA PIA – R$ 191,94 (cento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).
LOTE 04 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
No dia 14/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 836.999,95 (oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
No mesmo dia a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, voluntariamente ofertou o valor global
estimado de R$ 647.797,50 (seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
No dia 20/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). Foram apresentados 19
(dezenove) atestados de capacidade técnica, sendo que 15 (quinze) não comprovam que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza
compatível com o objeto do lote arrematado. Os outros 04 (quatro) atestados apresentados, cujos itens são de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, apresentam o somatório de 103 (cento e três) unidades, sendo que o edital exige 675 (seiscentos e setenta e cinco),
referente a 20% (vinte por cento) do total de 3.375 (três mil e trezentos e setenta e cinco) previstos para o lote. Inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira - Alínea a - O Licitante não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil
do Resultado do Último Exercício Social. Alínea b - O Licitante não apresentou cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC). Alínea c - O Licitante não apresentou certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial. Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.5 - O Licitante não
apresentou declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República.
No dia 20/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 837.000,00 (oitocentos e trinta e sete mil reais).
No dia 22/12/2021, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s)
arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s). O licitante não apresentou
Atestado de Capacidade Técnica, não sendo possível comprovar se o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no(s) mesmo(s).
Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira – licitante não apresentou Balanço Patrimonial e
Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei. Consta no relatório do CAGEF,
relatório de consulta pública, o Balanço do ano de 2018.
No dia 22/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA, 3ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.012.500,00 (um milhão e doze mil e quinhentos reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa ofertou o novo valor de R$ 647.797,50 (seiscentos e quarenta e sete mil
e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Verificada a documentação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., confirmou-se sua
habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
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Em conformidade com o subitem 13.3.1. do edital, o licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.,
3º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação - SMED, em
13/01/2022.
No dia 17/01/2022, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA
foi declarada vencedora do lote pelo valor global estimado de R$ 647.797,50 (seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e sete
reais e cinquenta centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – TORNEIRA PARA PIA – R$ 191,94 (cento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).
LOTE 05 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA PRINCIPAL.
No dia 14/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 314.040,00 (trezentos e quatorze mil e quarenta reais).
No dia 20/12/2021, a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.3 do edital –
Qualificação Técnica: O licitante não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado(s),
em quantidade que represente no mínimo de 20% (vinte por cento) do previsto no mesmo. Foram apresentados 19 (dezenove) atestados de
capacidade técnica, sendo que 15 (quinze) não comprovam que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do
lote arrematado. Os outros 04 (quatro) atestados apresentados, cujos itens são de natureza compatível com o objeto do lote arrematado,
apresentam o somatório de 103 (cento e três) unidades, sendo que o edital exige 817 (oitocentos e dezessete), referente a 20% (vinte por
cento) do total de 4.087 (quatro mil e oitenta e sete) previstos para o lote. Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.4 - Qualificação
Econômico-Financeira - Alínea a - O Licitante não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último
Exercício Social. Alínea b - O Licitante não apresentou cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC). Alínea c - O
Licitante não apresentou certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial,... .Inabilitado por não atender ao subitem 14.2.5 - O Licitante não apresentou declaração expressa de que
o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
No dia 20/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 2ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 315.639,01 (trezentos e quinze mil e seiscentos e trinta e nove reais e
um centavo).
Verificada a documentação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., confirmou-se sua
habilitação.
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Prezado pregoeiro, informamos que estamos abaixo da estimativa solicitada pela administração, devido aos aumentos constantes e se tratar
de um registro de preço, não conseguimos reduzir o preço.”
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
Em conformidade com o subitem 13.3.1. do edital, o licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.,
2º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação - SMED, em
13/01/2022.
No dia 17/01/2022, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA
foi declarada vencedora do lote pelo valor global estimado de R$ 315.639,01 (trezentos e quinze mil e seiscentos e trinta e nove reais e um
centavo).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – TORNEIRA PARA LAVATÓRIO – R$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos).
LOTE 06 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
No dia 14/12/2021, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., 1ª classificada na etapa de
lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 105.264,49 (cento e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos).
Verificada a documentação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA., confirmou-se sua
habilitação.
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Prezado pregoeiro, informamos que estamos abaixo da estimativa solicitada pela administração, devido aos aumentos constantes e se tratar
de um registro de preço, não conseguimos reduzir o preço.”.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação do licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
Em conformidade com o subitem 13.3.1. do edital, o licitante BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.,
1º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e aprovados pela Secretaria Municipal de Educação - SMED, em
13/01/2022.
No dia 17/01/2022, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do
lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA
foi declarada vencedora do lote pelo valor global estimado de R$ 105.264,49 (cento e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta
e nove centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
O valor unitário apresentado na proposta é de:
Item 01 – TORNEIRA PARA LAVATÓRIO – R$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos).
Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.
Wander da Silva Guedes
Pregoeiro
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
PROCESSO Nº 04.001221.21.63
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ÁGUA E TORNEIRAS PARA PIA, PARA ATENDIMENTO
ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RME E REDE PARCEIRA – RP.
O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:
LOTE 03 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA - COTA PRINCIPAL.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Quantitativo Estimado: 10.125 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.943.392,50 (um milhão e novecentos e quarenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta
centavos).
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LOTE 04 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Quantitativo Estimado: 3.375 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 647.797,50 (seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
LOTE 05 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA PRINCIPAL.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Quantitativo Estimado: 4.087 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 315.639,01 (trezentos e quinze mil e seiscentos e trinta e nove reais e um centavo).
LOTE 06 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Quantitativo Estimado: 1.363 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 105.264,49 (cento e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Wander da Silva Guedes
Pregoeiro
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
PROCESSO Nº 04.001221.21.63
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ÁGUA E TORNEIRAS PARA PIA, PARA ATENDIMENTO
ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RME E REDE PARCEIRA – RP.
Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de filtros para água e torneiras para pia, para atendimento às unidades
escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira – RP, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes no anexo I do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à
seguinte empresa que ofertou os menores preços para os lotes:
LOTE 01 - FILTRO PARA ÁGUA, DE MESA, CUBA EM CERÂMICA, RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BASE EM
AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA VELA, COM BÓIA, CAPACIDADE TOTAL PARA 06 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). COTA PRINCIPAL
Fracassado
LOTE 02 - FILTRO PARA ÁGUA, DE MESA, CUBA EM CERÂMICA, RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BASE EM
AÇO INOXIDÁVEL, COM UMA VELA, COM BÓIA, CAPACIDADE TOTAL PARA 06 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%). COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Fracassado
LOTE 03 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA - COTA PRINCIPAL.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.943.392,50 (um milhão e novecentos e quarenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta
centavos).
LOTE 04 - TORNEIRA PARA PIA, CARCAÇA E CONEXÕES EM METAL, CROMADA, BICA MÓVEL, COM FILTRO ACOPLADO,
COM ELEMENTO FILTRANTE, 1/2 POLEGADA, COM CANOPLA. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03, EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 647.797,50 (seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
LOTE 05 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA PRINCIPAL.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 315.639,01 (trezentos e quinze mil e seiscentos e trinta e nove reais e um centavo).
LOTE 06 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM METAL CROMADO, BICA BAIXA, FIXA, ACIONAMENTO POR BOTÃO DE
PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 POLEGADA, TEMPO MÁXIMO POR CICLO DE 6 SEGUNDOS, EM
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13713. - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 05, EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ: 24.939.626/0001-26
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 105.264,49 (cento e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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