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Sábado, 9 de Março de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5728 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

 

Processo nº: 04.000002.19.70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do
lote.

 

LOTE 1 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

 

Em 28/01/2019, o licitante CONSTRUMAT LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global
estimado ofertado de R$ 1.966.600,00.

Em 07/02/19, o licitante CONSTRUMAT LTDA – ME foi desclassificado, conforme informações
constantes no documento emitido pelo órgão demandante da aquisição (documento nos autos), por
apresentar para os itens 3 e 8 amostras não correspondentes às cores exigidas no edital. Para o item
03 – Massa de Modelar – entre as 12 cores, não existia a cor marrom e para o item 08 – Pincel
Atômico – a cor solicitada para a tinta do pincel é preta e foi apresentada a cor azul. Nesta mesma
data, o licitante CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI, segundo classificado com o valor
global estimado ofertado de R$ 1.966.623,33, passou a arrematante do lote.

Em 07/02/19, para verificação e concessão do benefício da LC 123/06, os licitantes fora convocados
para abertura de nova sessão pública, as 09:30 h, horário de Brasília, do dia 08/02/19.

Em 08/02/19, o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA foi convocado a exercer seu direito
estabelecido na LC nº: 123/06, manifestando no “Chat de Mensagens” do lote, nova proposta com
valor inferior ao atual arrematado, (LC nº: 123/06, art. 45, inciso I), na data de 08/02/19, das 09:35 h
as 09:40 horas (§ 3º art.45, LC nº: 123/06). O licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA exerceu seu
direito estabelecido em lei, se pronunciando no prazo concedido (§ 3º, art.45, LC 123/06), ofertando o
novo valor global estimado de R$ 1.966.623,00. Diante do exposto, o licitante CAPITAL PAPELARIA
E INFORMATICA EIRELI foi reclassificado.

Em 08/02/19, o licitante BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA foi
imediatamente inabilitado, por participar da licitação como beneficiário da LC 123/06 e apresentar
Balanço Patrimonial com Receita Bruta superior aos limites estabelecidos pela LC 155/16 para
enquadramento como beneficiário da LC 123/06 (diligência feita quando licitante arrematante do lote
02 – documentos nos autos).

Verificada a documentação da empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA, confirmou-se sua
habilitação.

Nos termos do subitem 11.18 do edital (Havendo vencedores distintos para as cotas principal e
reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá ser superior a 10% em
relação ao menor preço), o licitante MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA apresentou sua proposta no
valor global estimado de R$ 1.964.414,40.
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Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor aprovado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.

Analisadas e aprovadas as amostras ofertadas para os itens que compõem o lote pela Secretaria
Municipal de Educação e tendo atendido a todas as demais exigências editalícias, pelo critério de
julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, a empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA
LTDA foi declarada vencedora do certame.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso,
o lote foi adjudicado à empresa MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA no valor global estimado ofertado
de R$ 1.964.414,40 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e
quarenta centavos).

LOTE 2 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

Em 28/01/2019, o licitante BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA foi
o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 700.000,00.

Em 07/02/19, o licitante BALUARTE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA foi
inabilitado por apresentar Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida por distribuidor diferente da sede da pessoa jurídica - Licitante com sede em Lagoa Santa e
apresentou Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Comarca de
Lagoa da Prata e por participar da licitação como beneficiário da LC 123/06 e apresentar Balanço
Patrimonial com Receita Bruta superior aos limites estabelecidos pela LC 155/16 para
enquadramento como beneficiário da LC 123/06 e desclassificado por não apresentar amostras após
convocação do pregoeiro no prazo estabelecido no edital. Nesta mesma data, o licitante
CONSTRUMAT LTDA – ME, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
760.300,00, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 11.18 do edital (Havendo vencedores distintos para as cotas principal e
reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá ser superior a 10% em
relação ao menor preço), o licitante CONSTRUMAT LTDA – ME apresentou sua proposta no valor
global estimado de R$ 689.067,95.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor aprovado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da CONSTRUMAT LTDA – ME.

Analisadas e aprovadas as amostras ofertadas para os itens que compõem o lote pela Secretaria
Municipal de Educação e tendo atendido a todas as demais exigências editalícias, pelo critério de
julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, a empresa CONSTRUMAT LTDA – ME
foi declarada vencedora do certame.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso,
o lote foi adjudicado à empresa CONSTRUMAT LTDA – ME no valor global estimado ofertado de R$
689.067,95 (seiscentos e oitenta e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

LOTE 3 – GIZ DE CERA - COTA PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)

LOTE 4 – GIZ DE CERA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou
encerrados os trabalhos.
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Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

 

Processo nº: 04.000002.19.70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do
lote.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global
do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

 

LOTE 1 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

 

EMPRESA: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.964.414,40 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 3,16/frasco de tinta guache, com 200 ml – 180.000 frascos;

2) R$ 9,32/caixa com 12 unidades de pincel para pintura – 12.675 caixas;

3) R$ 2,55/caixa com 12 unidades de massa para modelar – 97.500 caixas;

4) R$ 4,18/jogo com 06 frascos de cola colorida – 108.750 jogos;

5) R$ 5,50/jogo com 06 frascos de cola líquida com glíter – 78.750 jogos;

6) R$ 0,28/rolo de fita adesiva colorida com 10 m de comprimento e 12 mm de largura – 105.000
unidades;

7) R$ 0,89/unidade de caneta destaca texto – 56.160 unidades e

8) R$ 1,10/unidade de pincel atômico recarregável cor preta – 56.160 unidades.

LOTE 2 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

 

EMPRESA: CONSTRUMAT LTDA – ME

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 689.067,95 (seiscentos e oitenta e nove mil, sessenta e sete reais
e noventa e cinco centavos).
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VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 3,47/frasco de tinta guache, com 200 ml – 60.000 frascos;

2) R$ 10,25/caixa com 12 unidades de pincel para pintura – 4.225 caixas;

3) R$ 2,80/caixa com 12 unidades de massa para modelar – 32.500 caixas;

4) R$ 3,80/jogo com 06 frascos de cola colorida – 36.250 jogos;

5) R$ 6,05/jogo com 06 frascos de cola líquida com glíter – 26.250 jogos;

6) R$ 0,30/rolo de fita adesiva colorida com 10 m de comprimento e 12 mm de largura – 35.000
unidades;

7) R$ 0,90/unidade de caneta destaca texto – 18.720 unidades e

8) R$ 1,21/unidade de pincel atômico recarregável cor preta – 18.720 unidades.

 

LOTE 3 – GIZ DE CERA - COTA PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

 

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)

 

LOTE 4 – GIZ DE CERA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

 

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)

 

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

 

Processo nº: 04.000002.19.70

Objeto: Registro de preços para aquisição de material didático, por preço unitário de cada item do
lote.

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus
anexos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado
às seguintes empresas que ofertaram os menores preços, aferidos pelo valor global dos lotes.

 

LOTE 1 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

 
Á
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EMPRESA: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.964.414,40 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 3,16/frasco de tinta guache, com 200 ml – 180.000 frascos;

2) R$ 9,32/caixa com 12 unidades de pincel para pintura – 12.675 caixas;

3) R$ 2,55/caixa com 12 unidades de massa para modelar – 97.500 caixas;

4) R$ 4,18/jogo com 06 frascos de cola colorida – 108.750 jogos;

5) R$ 5,50/jogo com 06 frascos de cola líquida com glíter – 78.750 jogos;

6) R$ 0,28/rolo de fita adesiva colorida com 10 m de comprimento e 12 mm de largura – 105.000
unidades;

7) R$ 0,89/unidade de caneta destaca texto – 56.160 unidades e

8) R$ 1,10/unidade de pincel atômico recarregável cor preta – 56.160 unidades.

LOTE 2 – TINTA GUACHE, PINCEL PARA PINTURA, MASSA PARA MODELAR, COLA COLORIDA,
COLA À BASE DE PVA, FITA ADESIVA, CANETA DESTACA TEXTO, PINCEL ATÔMICO - COTA
RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

 

EMPRESA: CONSTRUMAT LTDA – ME

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 689.067,95 (seiscentos e oitenta e nove mil, sessenta e sete reais
e noventa e cinco centavos).

VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 3,47/frasco de tinta guache, com 200 ml – 60.000 frascos;

2) R$ 10,25/caixa com 12 unidades de pincel para pintura – 4.225 caixas;

3) R$ 2,80/caixa com 12 unidades de massa para modelar – 32.500 caixas;

4) R$ 3,80/jogo com 06 frascos de cola colorida – 36.250 jogos;

5) R$ 6,05/jogo com 06 frascos de cola líquida com glíter – 26.250 jogos;

6) R$ 0,30/rolo de fita adesiva colorida com 10 m de comprimento e 12 mm de largura – 35.000
unidades;

7) R$ 0,90/unidade de caneta destaca texto – 18.720 unidades e

8) R$ 1,21/unidade de pincel atômico recarregável cor preta – 18.720 unidades.

 

LOTE 3 – GIZ DE CERA - COTA PRINCIPAL, nos termos estabelecidos no edital.

 

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)
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LOTE 4 – GIZ DE CERA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nos termos estabelecidos no edital.

 

REVOGADO (Publicação DOM do dia 13/02/19)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


