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ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
 

PROCESSO Nº: 04.000849.21.14
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO – TUBOS E OUTROS, POR PREÇO
UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES.
 
LOTE Nº 1 COTA PRINCIPAL TUBOS EM PVC
 
Em 14/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 713.056,08.
 
Em 07/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
713.056,10.
 
Em 10/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 10/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$ 738.428,00.
 
Em 10/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 10/01/2022, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A torna-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 810.000,00.
 
Conforme disposto no subitem 12.13 do edital nas hipóteses de desclassificação e/ou inabilitação do então arrematante, será verificada a
ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de contratação para as ME e EPP nos termos da LC 123/06. Desta forma,
foram convocados em 19/01/2022 os licitantes TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, ALC TUBOS E CONEXOES
EIRELI e COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI para realização de nova sessão pública, dia 20/01/2022 às 10:00 h para verificação e
concessão do benefício da LC 123/06.
Em 20/01/2022 a empresa ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI foi convocada para exercer o benefício da LC 123/06 ofertando nova
proposta de valor inferior a proposta do atual arrematante de 810.000,00.
Respeitado o prazo legal, a empresa ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI declinou do direito, não apresentando nova proposta dentro do
prazo estabelecido.
Em seguida foi convocada a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI para exercer o benefício da LC 123/06, ofertando nova
proposta de valor inferior à proposta do atual arrematante de 810.000,00.
Respeitado o prazo legal, a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI declinou do direito, não apresentando nova proposta dentro
do prazo estabelecido.
Em 20/01/2022, o licitante TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 20/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
810.000,00.
Em 20/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 20/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$838.999,00.
 
Em 25/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA foi inabilitado e desclassificado por não anexar neste sistema a
proposta ajustada no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro em 20/01/2022 (prazo para anexar a proposta ajustada até
21/01/2022).
 
Em 25/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
839.998,72.
 
Em 25/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado e desclassificado pelo descumprimento do subitem:
10.1 c/c com o subitem 10.1.3.1 do edital "Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação
no ato do julgamento, o licitante será inabilitado".
 
Em 25/01/2022, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, torna-se o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 1.500.000,00.
 
Em 25/01/2022, o licitante BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, foi inabilitado pelo descumprimento do subitem:
10.1 c/c com o subitem 10.1.3.1 do edital "Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação
no ato do julgamento, o licitante será inabilitado".
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
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LOTE Nº2 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TUBOS EM PVC
 
Em 14/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 237.699,17.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$50,35 (cinquenta reais e trinta e cinco centavos) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
CONSUMO LTDA, foi declarada vencedora do lote com o valor global de R$237.648,82 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta
e oito reais e oitenta e dois centavos), para o fornecimento estimado de: 8.298 metros de tubo em pvc, cola, para água, bitola de 20 mm, com
o valor unitário de R$2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos)/ metro, 8.167 metros de tubo em pvc, cola, para água, bitola de 25 mm, com
o valor unitário de R$3,41 (três reais e quarenta e um centavos)/ metro, 7.411 metros de tubo em pvc, cola, para esgoto, ponta e bolsa para
anel, bitola de 40 mm, com o valor unitário de R$4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos)/ metro, 7.264 metros de tubo em pvc, cola,
para esgoto, ponta e bolsa para anel, bitola de 50 mm, com o valor unitário de R$7,60 (sete reais e sessenta centavos)/ metro, 7.120 metros de
tubo em pvc, rosca, para água, bitola de 1/2 polegadas, com o valor unitário de R$6,00 (seis reais)/ metro e 7.239 metros de tubo em pvc,
rosca, para água, bitola de 3/4 polegadas, com o valor unitário de R$7,76 (sete reais e setenta e seis centavos)/ metro, conforme anexo I do
edital.
 
LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC, ROSCA
 
Em 14/10/2021 o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$17.490,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$26,31 (vinte e seis reais e trinta e um centavos) no valor ofertado.
 
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 Diretoria
Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 18/01/2022, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada
vencedora do lote com o valor global de R$17.463,69 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), para o
fornecimento estimado de: 3.181 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 3/4 polegadas, com o valor unitário de R$5,49 (cinco reais e
quarenta e nove centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 4 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC
 
Em 14/10/2021 o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 47.500,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos) no valor ofertado.
 
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 Diretoria
Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 18/01/2022, a empresa DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, foi declarada
vencedora do lote com o valor global de R$47.493,66 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos),
para o fornecimento estimado de: 3.193 unidades de união em pvc, cola, bitola de 20 mm, com o valor unitário de R$4,25 (quatro reais e vinte
e cinco centavos)/ unidade, 3.424 unidades de união em pvc, cola, bitola de 25 mm, com o valor unitário de R$5,84 (cinco reais e oitenta e
quatro centavos)/ unidade e 3.277 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 1/2 polegadas com o valor unitário de R$4,25 (quatro reais e
vinte e cinco centavos)/ unidade , conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº5 COTA PRINCIPAL – TORNEIRAS
 
Em 14/10/2021 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
124.998,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 18/01/2022, a empresa FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, foi
declarada vencedora do lote com o valor global de R$124.993,59 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta e
nove centavos), para o fornecimento estimado de: 759 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, com o valor
unitário de R$38,01 (trinta e oito reais e um centavos)/ unidade, 1.376 unidades de torneira para pia, em metal, cromada, aproximadamente 15
cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, com o valor unitário de R$33,15 (trinta e três reais e quinze centavos)/
unidade e 1.452 unidades de torneira para pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%)
1/2 polegada, com o valor unitário de R$34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TORNEIRAS.
 
Em 14/10/2021 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$41.758,00.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$9,61 (nove reais e sessenta e um centavos) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 18/01/2022, a empresa FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, foi
declarada vencedora do lote com o valor global de R$41.748,39 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove
centavos), para o fornecimento estimado de: 254 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, com o valor unitário



de R$38,01 (trinta e oito reais e um centavos)/ unidade, 459 unidades de torneira para pia, em metal, cromada, aproximadamente 15 cm de
comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, com o valor unitário de R$33,15 (trinta e três reais e quinze centavos)/ unidade e
485 unidades de torneira para pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2
polegada, com o valor unitário de R$34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TORNEIRA PARA JARDIM.
 
Em 14/10/2021, o licitante LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP torna-se o arrematante do lote com o valor
global ofertado de R$ 62.703,78.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) no valor ofertado.
 
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 Diretoria
Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 18/01/2022, a empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
EPP, foi declarada vencedora do lote com o valor global de R$62.681,60 (sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos), para o fornecimento estimado de: 2.360 unidades de torneira para jardim, em metal, cromada, bitola de 1/2 polegada, com o valor
unitário de R$26,56 (vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº8 COTA PRINCIPAL TÊ EM PVC.
 
Em 14/10/2021 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$1.268.828,00.
 
Em 04/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$1.295.096,50.
 
Em 04/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$1.330.000,00.
 
Em 13/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA foi inabilitado e desclassificado por não anexar neste sistema a
proposta ajustada no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro em 05/01/2022 (prazo para anexar a proposta ajustada até
06/01/2022).
 
Em 13/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA torna-se o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$1.496.638,98.
 
Em 13/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 13/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
1.496.639,00.
 
Em 13/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 13/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$1.580.992,91.
 
Em 13/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 10.1 c/c com o
subitem 10.1.3.1 do edital "Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação no ato do
julgamento, o licitante será inabilitado".
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
LOTE Nº9 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 8 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TÊ EM PVC.
 
Em 14/10/2021 o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$405.800,00.
 
Em 04/01/2022, o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$422.280,00.
 
Em 04/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$431.712,30.
 
Em 04/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
437.097,74.
 



Em 04/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 10.1 c/c com o
subitem 10.1.3.1 do edital "Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação no ato do
julgamento, o licitante será inabilitado".
 
Em 04/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA torna-se o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$910.000,00.
 
Em 04/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
LOTE Nº10 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC, ROSCA EXTERNA.
 
Em 14/10/2021 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$28.444,36.
 
Em 04/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$28.827,37.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$387,01 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavo) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
CONSUMO LTDA, foi declarada vencedora do lote com o valor global de R$28.440,36 (vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e
trinta e seis centavos), para o fornecimento estimado de: 54.693 unidades de tampão em pvc, rosca externa, bitola de 1/2 polegada, com o
valor unitário de R$0,52 (cinquenta e dois centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº11 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
Em 14/10/2021 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$34.728,96.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$385,14 (trezentos e oitenta e cinco reais e catorze centavos) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
CONSUMO LTDA, foi declarada vencedora do lote com o valor global de R$34.343,82 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais
e oitenta e dois centavos), para o fornecimento estimado de: 54.514 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 25 mm, com o valor unitário
de R$0,63 (sessenta e três centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 
LOTE Nº12 COTA PRINCIPAL TAMPÃO EM PVC.
 
Em 14/10/2021, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA torna-se o arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 214.486,55.
 
Em 07/01/2022, o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 07/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
214.486,60.
 
Em 10/01/2022, o licitante MERCEARIA INDIANOPOLIS 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 10/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$221.231,00.
 
Em 13/01/2022, o licitante ALC TUBOS E CONEXOES 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 13/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
230.065,00.
 
Em 18/01/2022, o licitante POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA foi inabilitado e desclassificado por não anexar neste sistema a
proposta ajustada no prazo estabelecido no edital, após convocação do pregoeiro em 13/01/2022 (prazo para anexar a proposta ajustada até
14/01/2022).
 
Em 18/01/2022 o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
232.999,98.
 
Em 18/01/2022, o licitante FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 18/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI torna-se o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
17.000.000,00.
 



Em 18/01/2022, o licitante COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem: 10.1 c/c com o
subitem 10.1.3.1 do edital "Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação no ato do
julgamento, o licitante será inabilitado".
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
LOTE Nº13 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
Em 14/10/2021 o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$59.777,77.
 
Em 04/01/2022, o licitante DPR COMERCIO E SERVICOS 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 40% do previsto no(s) mesmo(s).
 
Em 04/01/2022 o licitante BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$71.499,82.
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos) no valor ofertado.
 
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 amostras que foram analisadas e aprovadas pela
Diretoria Central de Gestão de Serviços Gerais - DGES/SUALOG.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 26/01/2022, a empresa BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
CONSUMO LTDA, foi declarada vencedora do lote com o valor global de R$71.430,69 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta reais e
sessenta e nove centavos), para o fornecimento estimado de: 13.676 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 20 mm, com o valor unitário
de R$0,67 (sessenta e sete centavos)/ unidade, 13.700 unidades de tampão em pvc, rosca externa, bitola de 3/4 polegadas, com o valor
unitário de R$1,01 ( um real e um centavo)/ unidade, 13.687 unidades de tampão em pvc, rosca interna, bitola de 1/2 polegadas, com o valor
unitário de R$1,47 (um real e quarenta e sete centavos)/ unidade e 13.611 unidades de tampão em pvc, rosca interna, bitola de 3/4 polegadas,
com o valor unitário de R$2,08 (dois reais e oito centavos)/ unidade, conforme anexo I do edital.
 

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 057/2021
 
PROCESSO Nº: 04.000849.21.14
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO – TUBOS E OUTROS, POR PREÇO
UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES.
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 Nº2 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TUBOS EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.298 metros de tubo em pvc, cola, para água, bitola de 20 mm, 8.167 metros de tubo em pvc, cola, para
água, bitola de 25 mm, 7.411 metros de tubo em pvc, cola, para esgoto, ponta e bolsa para anel, bitola de 40 mm, 7.264 metros de tubo em
pvc, cola, para esgoto, ponta e bolsa para anel, bitola de 50 mm, 7.120 metros de tubo em pvc, rosca, para água, bitola de 1/2 polegadas e
7.239 metros de tubo em pvc, rosca, para água, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$237.648,82 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC, ROSCA
 
EMPRESA: DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 07.106.755/0001-14.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 3.181 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$17.463,69 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos).
 
LOTE Nº 4 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC.
 
EMPRESA: DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 07.106.755/0001-14.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 3.193 unidades de união em pvc, cola, bitola de 20 mm, 3.424 unidades de união em pvc, cola, bitola de 25
mm e 3.277 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 1/2 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$47.493,66 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
 
LOTE Nº5 COTA PRINCIPAL – TORNEIRAS.
 
EMPRESA: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 13.857.945/0001-76.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 759 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, 1.376 unidades de torneira para
pia, em metal, cromada, aproximadamente 15 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada e 1.452 unidades de torneira
para pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, conforme anexo I do
edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$124.993,59 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).
 
LOTE Nº6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TORNEIRAS.
 
EMPRESA: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 13.857.945/0001-76.



QUANTITATIVO ESTIMADO: 254 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, 459 unidades de torneira para pia,
em metal, cromada, aproximadamente 15 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada e 485 unidades de torneira para
pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$41.748,39 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).
 
LOTE Nº 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TORNEIRA PARA JARDIM.
 
EMPRESA: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.641.075/0001-17.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.360 unidades de torneira para jardim, em metal, cromada, bitola de 1/2 polegada, conforme anexo I do
edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.681,60 (sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
 
LOTE Nº10 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC, ROSCA EXTERNA.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 54.693 unidades de tampão em pvc, rosca externa, bitola de 1/2 polegada, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$28.440,36 (vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).
 
LOTE Nº11 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 54.514 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 25 mm, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$34.343,82 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE Nº13 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 13.676 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 20 mm, 13.700 unidades de tampão em pvc, rosca
externa, bitola de 3/4 polegadas, 13.687 unidades de tampão em pvc, rosca interna, bitola de 1/2 polegadas, e 13.611 unidades de tampão em
pvc, rosca interna, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$71.430,69 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos).

 
Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021

 
PROCESSO Nº: 04.000849.21.14
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO – TUBOS E OUTROS, POR PREÇO
UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES.
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 Nº1 COTA PRINCIPAL TUBOS EM PVC.
FRACASSADO.
 
LOTE Nº2 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TUBOS EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.298 metros de tubo em pvc, cola, para água, bitola de 20 mm, 8.167 metros de tubo em pvc, cola, para
água, bitola de 25 mm, 7.411 metros de tubo em pvc, cola, para esgoto, ponta e bolsa para anel, bitola de 40 mm, 7.264 metros de tubo em
pvc, cola, para esgoto, ponta e bolsa para anel, bitola de 50 mm, 7.120 metros de tubo em pvc, rosca, para água, bitola de 1/2 polegadas e
7.239 metros de tubo em pvc, rosca, para água, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$237.648,82 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC, ROSCA.
 
EMPRESA: DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 07.106.755/0001-14.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 3.181 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$17.463,69 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos).
 
LOTE Nº 4 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 UNIÃO EM PVC.
 
EMPRESA: DPR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 07.106.755/0001-14.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 3.193 unidades de união em pvc, cola, bitola de 20 mm, 3.424 unidades de união em pvc, cola, bitola de 25
mm e 3.277 unidades de união em pvc, rosca, bitola de 1/2 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$47.493,66 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
 
LOTE Nº5 COTA PRINCIPAL – TORNEIRAS.
 
EMPRESA: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 13.857.945/0001-76.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 759 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, 1.376 unidades de torneira para
pia, em metal, cromada, aproximadamente 15 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada e 1.452 unidades de torneira
para pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, conforme anexo I do



edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$124.993,59 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).
 
LOTE Nº6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TORNEIRAS.
 
EMPRESA: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 13.857.945/0001-76.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 254 unidades de torneira para lavatório, em metal, cromada, 1/2 polegada, 459 unidades de torneira para pia,
em metal, cromada, aproximadamente 15 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada e 485 unidades de torneira para
pia, em metal, cromada, aproximadamente 18 cm de comprimento (variação aceitável de até 10%) 1/2 polegada, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$41.748,39 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).
 
LOTE Nº 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TORNEIRA PARA JARDIM.
 
EMPRESA: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA – EPP.
CNPJ: 18.641.075/0001-17
QUANTITATIVO ESTIMADO: 2.360 unidades de torneira para jardim, em metal, cromada, bitola de 1/2 polegada, conforme anexo I do
edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$62.681,60 (sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
 
LOTE Nº8 COTA PRINCIPAL TÊ EM PVC.
FRACASSADO.
 
LOTE Nº9 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 8 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
TÊ EM PVC.
FRACASSADO.
 
LOTE Nº10 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC, ROSCA EXTERNA.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40
QUANTITATIVO ESTIMADO: 54.693 unidades de tampão em pvc, rosca externa, bitola de 1/2 polegada, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$28.440,36 (vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).
 
LOTE Nº11 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 54.514 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 25 mm, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$34.343,82 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).
 
LOTE Nº12 COTA PRINCIPAL TAMPÃO EM PVC.
FRACASSADO.
 
LOTE Nº13 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 12 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06 TAMPÃO EM PVC.
 
EMPRESA: BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA.
CNPJ: 33.737.303/0001-40.
QUANTITATIVO ESTIMADO: 13.676 unidades de tampão em pvc, cola, bitola de 20 mm, 13.700 unidades de tampão em pvc, rosca
externa, bitola de 3/4 polegadas, 13.687 unidades de tampão em pvc, rosca interna, bitola de 1/2 polegadas, e 13.611 unidades de tampão em
pvc, rosca interna, bitola de 3/4 polegadas, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$71.430,69 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos).
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 
 

  Voltar

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


