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Quarta-feira, 26 de Junho de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5800 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

Processo nº. 04-000.098/19-49

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros para atender
demanda do município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

Lote 01 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 50 ml. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 40.999,99 (quarenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 82,69 (oitenta e dois reais e
sessenta e nove centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 16/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
40.917,30 (quarenta mil novecentos e dezessete reais e trinta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Copo descartável, capacidade 50 ml, pacote com 100 copos – R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) / pacote

Lote 02 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 467.999,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e
nove reais e vinte centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 2,04 (dois reais e quatro
centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

Solicitada nova proposta para adequação dos valore unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu
R$ 26.782,97(vinte e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) no valor ofertado.

No dia 13/05/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 441.214,19 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e dezenove centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.



26/06/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 2/14

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Copo descartável, capacidade 200 ml, pacote com 100 copos – R$ 3,13 (três reais e treze centavos) / pacote

Lote 03 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 133.912,95 (cento e trinta e três mil novecentos e doze reais e noventa e cinco
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 16/04/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Copo descartável, capacidade 200 ml, pacote com 100 copos – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) /
pacote

Lote 04 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 466.142,42 (quatrocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e dois
reais e quarenta e dois centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 17/04/2019, a empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel higiênico, rolo de 10 cm X 30 m – R$ 0,53 (cinqüenta e três centavos) / unidade

Lote 05 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Nickvalle Comércio de Papéis Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 168.499,00 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove
reais).

No dia 17/04/2019, a empresa Nickvalle Comércio de Papéis Ltda. ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.1
do edital, pois não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade
que represente no mínimo 25% do previsto.

No dia 17/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 168.500,00 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 15/05/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP foi desclassificada por ter a amostra julgada
reprovada conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo: “A
amostra contem furos em toda a extensão do rolo”.

No dia 15/05/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 177.400,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu R$ 7.360,82 (sete
mil trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) no valor ofertado.
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 22/05/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
170.039,18 (cento e setenta mil trinta e nove reais e dezoito centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel higiênico, rolo de 10 cm X 30 m – R$ 0,58 (cinqüenta e oito centavos) / unidade

Lote 06 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Principal

No dia 05/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 17/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP foi desclassificada por ter a amostra julgada
reprovada conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo:
“Apresenta furos em toda a extensão do rolo”.

No dia 17/04/2019, a empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 245.396,16 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e seis
reais e dezesseis centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 07/05/2019, a empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda. foi declarada vencedora pelo valor arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel higiênico, rolo de 10 cm X 60 m – R$ 0,96 (noventa e seis centavos) / unidade

Lote 07 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 17/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP foi desclassificada por ter a amostra julgada
reprovada conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos pelo seguinte motivo:
“Apresenta furos em toda a extensão do rolo”.

No dia 17/04/2019, a empresa Comercial TXV Comércio e Serviços Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 98.099,22 (noventa e oito mil noventa e nove reais e vinte e dois
centavos).

No dia 20/05/2019, a empresa Comercial TXV Comércio e Serviços Eireli, foi inabilitada por não atendimento ao subitem
13.1.2.3, alínea a) do edital, pois não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste
lote em quantidade que represente no mínimo 25% do previsto.

No dia 20/05/2019, a empresa Flash Comércio de Produtos de Higiene Eireli – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-
se arrematante do lote com o valor global estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O município solicitou à empresa a redução do valor ofertado para atender o disposto no subitem 11.18 do edital. A empresa
ofertou o novo valor de R$ R$ 99.691,02.

No dia 21/05/2019, a empresa Flash Comércio de Produtos de Higiene Eireli – EPP, foi desclassificada por ofertar valor
superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.
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No dia 21/05/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli – EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote com o valor global estimado de R$ 121.850,00 (cento e vinte e um mil oitocentos e cinqüenta reais).

O município solicitou à empresa a redução do valor ofertado para atender o disposto no subitem 11.18 do edital. Em resposta,
a empresa informou no chat de mensagens “Boa tarde, Sra pregoeira, por se tratar de um produto de qualidade, não
conseguimos reduzir o valor, no seu estimado. pedimos desculpas por poder atender a sua solicitação.”.

No dia 21/05/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli – EPP foi desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido
no subitem 11.18 do edital.

No dia 21/05/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote com o valor global estimado de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu R$ 32.533,70
(trinta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 22/05/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
89.466,30 (oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel higiênico, rolo de 10 cm X 60 m – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) / unidade

Lote 08 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 800 metros. - Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Distribuidora Diamante Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 430.484,99 (quatrocentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e
nove centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

Quando da análise das amostras, a Gerência de Planejamento e Registro de Preços, verificou a necessidade de alteração da
especificação do item e decidiu pela revogação do lote.

No dia 21/05/2019 o lote foi declarado revogado conforme publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

Decorrido o prazo recursal, não manifestação da intenção de recurso.

Lote 09 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 800 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Oficial Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

Quando da análise das amostras, a Gerência de Planejamento e Registro de Preços, verificou a necessidade de alteração da
especificação do item e decidiu pela revogação do lote.

No dia 21/05/2019 o lote foi declarado revogado conforme publicação no Diário Oficial do Município – DOM.

Decorrido o prazo recursal, não manifestação da intenção de recurso.

Lote 10 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Distribuidora Diamante Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 1.499.999,97 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e
nove reais e noventa e sete centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 65.799,21
(sessenta e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) no valor ofertado.
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 08/05/2019, a empresa Distribuidora Diamante Ltda. ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.434.200,76 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos reais e setenta e seis centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa Oficial
Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP manifestou a intenção de recurso alegando: Manifesto intenção de recurso sobre o
seguinte fator: A empresa declarada vencedora, apresentou diversos lances no certame através de "Robôs" que efetuam
lances imediatamente inferiores ao valor ofertado, tornando a concorrência impossível.

As razões e contrarraões recursais foram apresentadas, sendo a primeira de forma intempestiva.

No dia 18/06/2019, o recurso foi julgado improcedente, sendo então, adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel toalha, cor branca – R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) / pacote

Lote 11 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Distribuidora Diamante Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 478.349,97 (quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e
noventa e sete centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 283,05 (duzentos e oitenta e
três reais e cinco centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 08/05/2019, a empresa Distribuidora Diamante Ltda. ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
478.066,92 (quatrocentos e setenta e oito mil sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa Oficial
Paper Indústria e Comércio Eireli – EPP manifestou a intenção de recurso alegando: Manifesto intenção de recurso sobre o
seguinte fator: A empresa declarada vencedora, apresentou diversos lances no certame através de "Robôs" que efetuam
lances imediatamente inferiores ao valor ofertado, tornando a concorrência impossível.

O recurso foi cancelado por não apresentação das razões recursais, sendo então, adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Papel toalha, cor branca – R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) / pacote

Lote 12 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 245.490,00 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 126,76 (cento e vinte e seis
reais e setenta e seis centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 16/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
245.363,24 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Pano de prato – R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) / unidade

Item 02 – Pano para limpeza, em forma de saco – R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos)/ unidade
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Item 03 – Flanela comum, cor branca – R$ 2,51 (dois reais e cinqüenta e um centavos)/ metro

Lote 13 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Cota Reservada, Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 84.680,00 (oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 2.893,09 (dois
mil oitocentos e noventa e três reais e nove centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 16/04/2019, a empresa Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
81.786,91 (oitenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Pano de prato – R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) / unidade

Item 02 – Pano para limpeza, em forma de saco – R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) / unidade

Item 03 – Flanela comum, cor branca – R$ 2,51 (dois reais e cinqüenta e um centavos) / metro

Lote 14 - Pá para lixo em plástico - Cota Principal.

No dia 05/04/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 44,22 (quarenta e quatro
reais e vinte e dois centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 07/05/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 20.955,78 (vinte mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Pá para lixo – R$ 2,57 (dois reais e cinqüenta e sete centavos) / unidade

Lote 15 - Pá para lixo em plástico - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06

No dia 05/04/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 17,31
(dezessete reais e trinta e um centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme ofício
da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 07/05/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 6.982,69 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Pá para lixo – R$ 2,57 (dois reais e cinqüenta e sete centavos) / unidade
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Lote 16 - Esponja para limpeza - Cota Principal

No dia 05/04/2019, a empresa M. Pires Fernandes & Cia Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 69.967,10 (sessenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

No dia 17/04/2019, a empresa M. Pires Fernandes & Cia Ltda. foi inabilitada e desclassificada por não apresentar proposta
escrita e documentação de habilitação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 17/04/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

A licitante informou no chat de mensagens que as marcas ofertadas são as mesmas que foram apresentadas e aprovadas
para a cota reservada, sendo então dispensada da apresentação de amostra para este lote.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 237,70
(duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos) no valor ofertado.

No dia 07/05/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
84.762,30 (oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Esponja para limpeza, dupla face – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) / unidade

Item 02 – Esponja para limpeza, em lã de aço carbono – R$ 1,20 (um real e vinte centavos)/ pacote

Lote 17- Esponja para limpeza - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 28.290,00 (vinte e oito mil duzentos e noventa reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 82,69 (oitenta e dois reais e
sessenta e nove centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 16/04/2019, a empresa Distribuir Comércio Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
28.253,30 (vinte e oito mil duzentos e cinqüenta e três reais e trinta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Esponja para limpeza, dupla face – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) / unidade

Item 02 – Esponja para limpeza, em lã de aço carbono – R$ 1,20 (um real e vinte centavos)/ pacote

Lote 18 - Escova para lavagem de roupas, vassoura para sanitário e palha de aço. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 25,47 (vinte e cinco reais e
quarenta e sete centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 07/05/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 28.774,53 (vinte e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos).
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Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Escova para lavagem de roupas – R$ 1,57 (um real e cinqüenta e sete centavos) / unidade

Item 02 – Vassoura para sanitário – R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) / unidade

Item 03 – Palha de aço, número 02 – R$ 0,90 (noventa centavos) / unidade

Lote 19 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Principal

No dia 05/04/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global estimado de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais).

No dia 17/04/2019, a empresa Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.1.1
do edital, pois não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto deste lote em quantidade
que represente no mínimo 25% do previsto.

No dia 17/04/2019, a empresa Moacir de Almeida ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

A licitante informou no chat de mensagens que as marcas ofertadas são as mesmas que foram apresentadas e aprovadas
para a cota reservada, sendo então dispensada da apresentação de amostra para este lote.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 8.624,30 (oito
mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) no valor ofertado.

No dia 09/05/2019, a empresa Moacir de Almeida ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 391.375,70
(trezentos e noventa e um mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Rodo de plástico, 40 cm de largura – R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) / unidade

Item 02 – Rodo de plástico, 60 cm de largura – R$ 7,13 (sete reais e treze centavos) / unidade

Item 03 – Vassoura de pelo artificial – R$ 8,66 (oito reais e sessenta e seis centavos) / unidade

Item 04 – Vassoura em piaçava – R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) / unidade

Item 05 – Vassoura em material reciclado – R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos) / unidade

Lote 20 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

No dia 05/04/2019, a empresa Moacir de Almeida ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 66,68 (sessenta e seis reais
e sessenta e oito centavos) no valor ofertado.

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme ofício da Gerência de Planejamento e Registro de Preços anexado aos autos.

No dia 07/05/2019, a empresa Moacir de Almeida ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 130.433,32
(cento e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Rodo de plástico, 40 cm de largura – R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) / unidade

Item 02 – Rodo de plástico, 60 cm de largura – R$ 7,13 (sete reais e treze centavos) / unidade

Item 03 – Vassoura de pelo artificial – R$ 8,66 (oito reais e sessenta e seis centavos) / unidade
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Item 04 – Vassoura em piaçava – R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) / unidade

Item 05 – Vassoura em material reciclado – R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos) / unidade

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

Processo nº. 04-000.098/19-49

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros para atender
demanda do município de Belo Horizonte.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:

Lote 01 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 50 ml. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 40.917,30 (quarenta mil novecentos e dezessete reais e trinta centavos)

Lote 02 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Principal.

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 441.214,19 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e dezenove centavos)

Lote 03 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 133.912,95 (cento e trinta e três mil novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Lote 04 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Principal.

Empresa: Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 466.142,42 (quatrocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois
centavos).

Lote 05 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.
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Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 170.039,18 (cento e setenta mil trinta e nove reais e dezoito centavos).

Lote 06 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Principal

Empresa: Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 245.396,16 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Lote 07 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 89.466,30 (oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

Lote 11 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuidora Diamante Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 478.066,92 (quatrocentos e setenta e oito mil sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Lote 12 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Principal.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 245.363,24 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
centavos)

Lote 13 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários
da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 81.786,91 (oitenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)

Lote 14 - Pá para lixo em plástico - Cota Principal.

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 20.955,78 (vinte mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Lote 15 - Pá para lixo em plástico - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 6.982,69 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
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Lote 16 - Esponja para limpeza - Cota Principal

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 84.762,30 (oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Lote 17- Esponja para limpeza - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 28.253,30 (vinte e oito mil duzentos e cinqüenta e três reais e trinta centavos).

Lote 18 - Escova para lavagem de roupas, vassoura para sanitário e palha de aço. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 28.774,53 (vinte e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

Lote 19 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Principal

Empresa: Moacir de Almeida ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 391.375,70 (trezentos e noventa e um mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Lote 20 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Moacir de Almeida ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 130.433,32 (cento e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

Processo nº. 04-000.098/19-49

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros para atender
demanda do município de Belo Horizonte.

O Secretário Municipal Adjunto de Fazenda adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global,
observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote 10 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Principal.

Empresa: Distribuidora Diamante Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
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Valor global estimado: R$ 1.434.200,76 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos reais e setenta e seis
centavos).

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

Processo nº. 04-000.098/19-49

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos descartáveis e outros para atender
demanda do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza: copos
descartáveis e outros para atender demanda do município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos
do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas
que ofertaram os menores preços para os lotes:

Lote 01 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 50 ml. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 40.917,30 (quarenta mil novecentos e dezessete reais e trinta centavos)

Lote 02 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Principal.

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 441.214,19 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e dezenove centavos)

Lote 03 - Copo descartável, em plástico flexível branco leitoso, capacidade 200 ml - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 133.912,95 (cento e trinta e três mil novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Lote 04 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Principal.

Empresa: Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 466.142,42 (quatrocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois
centavos).

Lote 05 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 30 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 170.039,18 (cento e setenta mil trinta e nove reais e dezoito centavos).

Lote 06 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Principal
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Empresa: Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 245.396,16 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Lote 07 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 60 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 89.466,30 (oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

Lote 08 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 800 metros. - Cota Principal.

Revogado.

Lote 09 - Papel higiênico, folha simples, neutro, rolo de 10 cm de largura x 800 metros. - Cota Reservada, Exclusivo para
participação de beneficiários da LC 123/06.

Revogado.

Lote 10 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Principal.

Empresa: Distribuidora Diamante Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.434.200,76 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos reais e setenta e seis
centavos).

Lote 11 - Papel toalha, cor branca, interfolhado, 2 dobras no comprimento. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuidora Diamante Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 478.066,92 (quatrocentos e setenta e oito mil sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Lote 12 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Principal.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 245.363,24 (duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
centavos)

Lote 13 - Pano de prato, pano para limpeza e flanela comum. – Cota Cota Reservada, Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Mercearia Indianópolis Ltda. - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 81.786,91 (oitenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)

Lote 14 - Pá para lixo em plástico - Cota Principal.

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME
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Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 20.955,78 (vinte mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Lote 15 - Pá para lixo em plástico - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 6.982,69 (seis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Lote 16 - Esponja para limpeza - Cota Principal

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 84.762,30 (oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Lote 17- Esponja para limpeza - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Distribuir Comércio Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 28.253,30 (vinte e oito mil duzentos e cinqüenta e três reais e trinta centavos).

Lote 18 - Escova para lavagem de roupas, vassoura para sanitário e palha de aço. - Exclusivo para participação de
beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Brumadinho Papel e Comércio Ltda. ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 28.774,53 (vinte e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

Lote 19 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Principal

Empresa: Moacir de Almeida ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 391.375,70 (trezentos e noventa e um mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Lote 20 - Rodo de plástico e vassouras. - Cota Reservada, Exclusivo para participação de beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Moacir de Almeida ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 130.433,32 (cento e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


