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Belo Horizonte, Quarta-feira, 13 de Abril de 2022.
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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO Nº. 01.064726.21.31
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS
PADRONIZADOS – ENVELOPES, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro julgou:
LOTE 01 - ENVELOPE TIPO CARTA, MODELO AGC-00101133-GE, TAMANHO 162 X 114 MM, COM TIMBRE PBH E BRASÃO
(RETÍCULA 10% PRETO), EM PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA.
No dia 27/01/2022 a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 134.250,00 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta 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: “Informo que já chegamos no nosso limite não conseguindo mais reduções”.
Para fins de adequação dos valores unitários conforme disposto no subitem 13.2.4.1. do edital, a empresa reduziu o valor ofertado em R$
29,68 (vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), apresentando a proposta ajustada no valor global estimado de R$ 134.220,32 (cento e
trinta e quatro mil e duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos).
No dia 02/02/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 07/03/2022 a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI foi desclassificada por ter a(s) amostra(s) apresentada(s) julgada(s)
reprovada(s) pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme documento anexo aos autos e disponível no portal
www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
No dia 07/03/2022 a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 134.780,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos e oitenta 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: “Prezado Pregoeiro, bom dia. Informamos da impossibilidade de redução do valor de nossa proposta.”
Para fins de adequação dos valores unitários conforme disposto no subitem 13.2.4.1. do edital, a empresa reduziu o valor ofertado em R$
19,92 (dezenove reais e noventa e dois centavos), apresentando a proposta ajustada no valor global estimado de R$ 134.760,08 (cento e trinta
e quatro mil e setecentos e sessenta reais e oito centavos).
No dia 10/03/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 22/03/2022 as amostras apresentadas foram julgadas aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme
documento anexo aos autos e disponível no portal www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
Em 24/03/2022, após negociações, a empresa reduziu o valor ofertado em R$ 809,64 (oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos),
passando o valor global estimado para R$ 133.950,44 (cento e trinta e três mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).
Após realização de novas negociações para proposta mais vantajosa ao Município, a empresa reduziu o valor ofertado em R$ 8.096,40 (oito
mil e noventa e seis reais e quarenta centavos), passando o valor global estimado para R$ 125.854,04 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e
cinquenta e quatro reais e quatro centavos).
No dia 04/04/2022, 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 BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS foi declarada vencedora do lote pelo
valor global estimado de R$ 125.854,04 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro 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 – Envelope Tipo Carta – R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos) / pacote com 100 unidades.
LOTE 02 - ENVELOPE TIPO OFÍCIO, MODELO AGC-00101132-GE, EM PAPEL APERGAMINHADO, TAMANHO 229 X 114 MM
GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA, COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO).
No dia 27/01/2022 a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 136.220,00 (cento e trinta e seis mil e duzentos e vinte 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: “Informo que já chegamos no nosso limite não conseguindo mais reduções”.
No dia 02/02/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 07/03/2022 a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI foi desclassificada por ter a(s) amostra(s) apresentada(s) julgada(s)
reprovada(s) pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme documento anexo aos autos e disponível no portal
www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
No dia 07/03/2022 a empresa VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 179.800,00 (cento e setenta e nove mil e oitocentos reais).
De acordo com a alteração do registro comercial apresentada, a denominação da empresa é TCHE-PEL COMERCIAL.
No dia 08/03/2022 a empresa TCHE-PEL COMERCIAL foi inabilitada por não atender ao subitem 14.2.4 do edital - Qualificação
Econômico-Financeira - O licitante não apresentou Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados/autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou
registrado no órgão de registro equivalente.
No dia 08/03/2022 a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos 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: “Prezado Pregoeiro, bom dia. Informamos da impossibilidade de redução do valor de nossa proposta.”
Para fins de adequação dos valores unitários conforme disposto no subitem 13.2.4.1. do edital, a empresa reduziu o valor ofertado em R$
94,60 (noventa e quatro reais e sessenta centavos), apresentando a proposta ajustada no valor global estimado de R$ 194.405,40 (cento e
noventa e quatro mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos).
No dia 10/03/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 22/03/2022 as amostras apresentadas foram julgadas aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme
documento anexo aos autos e disponível no portal www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
Em 24/03/2022, após negociações, a empresa reduziu o valor ofertado em R$ 33.276,60 (trinta e três mil e duzentos e setenta e seis reais e
sessenta centavos), passando o valor global estimado para R$ 161.128,80 (cento e sessenta e um mil e cento e vinte e oito reais e oitenta
centavos).
Após realização de novas negociações para proposta mais vantajosa ao Município, a empresa reduziu o valor ofertado em R$ 5.448,80 (cinco
mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), passando o valor global estimado para R$ 155.680,00 (cento e cinquenta e cinco
mil e seiscentos e oitenta reais).
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No dia 04/04/2022, 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 BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS foi declarada vencedora do lote pelo
valor global estimado de R$ 155.680,00 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais).
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 – Envelope Tipo Ofício – R$ 16,00 (dezesseis reais) / pacote com 100 unidades.
LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101134-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 250 X 176 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
No dia 27/01/2022, a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 197.700,00 (cento e noventa e sete mil e setecentos 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. Nossa proposta está bem abaixo do valor estimado, e do 2º classificado. Portanto, é o que podemos oferecer à PBH.”
Para fins de adequação dos valores unitários conforme disposto no subitem 13.2.4.1. do edital, a empresa reduziu o valor ofertado em R$
85,60 (oitenta e cinco reais e sessenta centavos), apresentando a proposta ajustada no valor global estimado de R$ 197.614,40 (cento e
noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
No dia 08/02/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/03/2022 as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme documento
anexo aos autos e disponível no portal www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
No dia 07/03/2022, 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 BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS foi declarada vencedora do lote pelo
valor global estimado de R$ 197.614,40 (cento e noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta 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 – Envelope Tipo Saco, tamanho 250 x 176 mm – R$ 21,86 (vinte e um reais e oitenta e seis centavos) / pacote com 100 unidades.
LOTE 04 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101135-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 360 X 265 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
No dia 27/01/2022 a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.089.000,00 (um milhão e oitenta e nove 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. Nossa proposta está bem abaixo do valor estimado, e do 2º classificado. Portanto, é o que podemos oferecer à PBH.”
Para fins de adequação dos valores unitários conforme disposto no subitem 13.2.4.1. do edital, a empresa reduziu o valor ofertado em R$
127,17 (cento e vinte e sete reais e dezessete centavos), apresentando a proposta ajustada no valor global estimado de R$ 1.088.872,83 (um
milhão e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).
No dia 08/02/2022, depois de confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta, a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS, foi
convocada para apresentar as amostras do lote conforme disposto no subitem 13.5 e Anexo IV do edital.
No dia 03/03/2022 as amostras apresentadas foram aprovadas pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços, conforme documento
anexo aos autos e disponível no portal www.licitacoes-e.com.br, menu opções, listar documentos.
No dia 07/03/2022, 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 BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS foi declarada vencedora do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.088.872,83 (um milhão e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três 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 – Envelope Tipo Saco, tamanho 360 x 265 mm – R$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos) / pacote com 100 unidades.
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 077/2021
PROCESSO Nº. 01.064726.21.31
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS
PADRONIZADOS – ENVELOPES, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
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 01 - ENVELOPE TIPO CARTA, MODELO AGC-00101133-GE, TAMANHO 162 X 114 MM, COM TIMBRE PBH E BRASÃO
(RETÍCULA 10% PRETO), EM PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA.
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Quantitativo Estimado: 8.996 / Pacote com 100 unidades
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 125.854,04 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).
LOTE 02 - ENVELOPE TIPO OFÍCIO, MODELO AGC-00101132-GE, EM PAPEL APERGAMINHADO, TAMANHO 229 X 114 MM
GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA, COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO).
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Quantitativo Estimado: 9.730 / Pacote com 100 unidades
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 155.680,00 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais).
LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101134-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 250 X 176 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Quantitativo Estimado: 9.040 / Pacote com 100 unidades
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 197.614,40 (cento e noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
LOTE 04 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101135-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 360 X 265 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Quantitativo Estimado: 35.619 / Pacote com 100 unidades
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.088.872,83 (um milhão e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).
Wander da Silva Guedes
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Pregoeiro
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO Nº. 01.064726.21.31
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS
PADRONIZADOS – ENVELOPES, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
Homologo a licitação relativa ao registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados envelopes, 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 à seguinte empresa que
ofertou os menores preços para os lotes:
LOTE 01 - ENVELOPE TIPO CARTA, MODELO AGC-00101133-GE, TAMANHO 162 X 114 MM, COM TIMBRE PBH E BRASÃO
(RETÍCULA 10% PRETO), EM PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA.
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 125.854,04 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).
LOTE 02 - ENVELOPE TIPO OFÍCIO, MODELO AGC-00101132-GE, EM PAPEL APERGAMINHADO, TAMANHO 229 X 114 MM
GRAMATURA 75 G/M², COR BRANCA, COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO).
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 155.680,00 (cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais).
LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101134-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 250 X 176 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 197.614,40 (cento e noventa e sete mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
LOTE 04 - ENVELOPE TIPO SACO, MODELO AGC-00101135-GE, EM PAPEL KRAFT, TAMANHO 360 X 265 MM, PARDO,
GRAMATURA 80 G/M², COM TIMBRE PBH E BRASÃO (RETÍCULA 10% PRETO)
Empresa: BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS
CNPJ: 29.332.481/0001-14
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.088.872,83 (um milhão e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).
Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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