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Tuesday, June 19, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5552 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/032

 

Processo nº 01.014.513/18-63

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários
padronizados, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.

 

Lote (1) - ENVELOPE CARTA BRANCO E ENVELOPE OFÍCIO BRANCO

 

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das
propostas eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

 

Em 20/03/2018 o licitante GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME foi o arrematante do lote com
o valor global ofertado de R$7.617,00 (Sete mil, seiscentos e dezessete reais).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. 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 14.6 do edital as amostras foram analisadas e reprovadas pela
GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão) pelos seguintes motivos: no item 01 (envelope tipo carta, tamanho 162 x 114
mm) o brasão inclinado deve apresentar a pontinha do listel. Na arte original essa pontinha foi
definida para garantir a autencidade e qualidade do trabalho. Quanto ao item 02 (envelope tipo ofício,
tamanho 229 x 114 mm); a arte não está uniforme, além de muito clara; os envelopes apresentam
dobras ao longo do corpo e a ponta do listel também está faltando.

 

De acordo com o subitem 1.8 do anexo IV do edital novo prazo de amostras foi dado ao licitante para
que o mesmo apresentasse novos formulários, sem os vícios detectados anteriormente.

 

Entretanto, em 20/04/2018 o licitante GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME foi desclassificado
por ter declinado do direito em apresentar novas amostras. Nessa mesma data, o licitante RB
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COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME 2º classificado com o valor global ofertado de R$9.483,00
(Nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais) passou à arrematante do lote.

 

Também em 20/04/2018 o licitante RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME foi desclassificado a
pedido por ter enviado um lance equívocado durante a disputa de lances. Ainda em 20/04/2018, o
licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME 3º classificado com o valor global ofertado de R$32.800,00
(Trinta e dois mil e oitocentos reais) passou à arrematante do lote.

 

Nessa mesma data, assegurada pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da
disputa solicitou ao 3º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta
mais vantajosa ao Município. Sendo assim, a empresa apresentou um novo valor global de
R$11.975,58 (Onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

 

Como o Licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA – ME já estava habilitado no lote 02 desse pregão
eletrônico, o mesmo foi habilitado e a proposta classificada.

 

Em conformidade com o subitem 14.6 do edital as amostras foram analisadas sendo que a amostra
referente ao item 01 foi reprovada pela GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão) pelos seguintes motivos: a fonte
tipográfica está fora do padrão (deve ser Arial 6 pts); a arte do brasão inclinado está com impressão
ruim; o tamanho do brasão no canto superior esquerdo está reduzido ( o correto é 5 x 1,4). A amostra
do item 02 foi aprovada.

 

De acordo com o subitem 1.8 do anexo IV do edital novo prazo de amostras foi dado ao licitante para
que o mesmo apresentasse novos formulários, sem os vícios detectados anteriormente.

 

Em conformidade com o subitem 14.6 do edital as amostras foram analisadas e aprovadas pela
GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão).

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 11/06/2018, a empresa GRÁFICA IGUAÇU
LTDA – ME foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$11.975,58 (Onze
mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) sendo os seguintes valores
unitários dos itens:

 

• Item 01 – Envelope tipo carta, tamanho 162 X 114 mm, conforme especificações constantes no
anexo I do edital. Quantidade: 327 pacotes. Preço unitário: R$9,84 (Nove reais e oitenta e quatro
centavos)/pacote;

 

• Item 02 – Envelope tipo ofício, tamanho 229 X 114 mm, conforme especificações constantes no
anexo I do edital. Quantidade: 666 pacotes. Preço unitário: R$13,15 (Treze reais e quinze
centavos)/pacote.

 

Lote (02) – ENVELOPE KRAFT MEIO OFÍCIO E ENVELOPE KRAFT OFÍCIO
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Em 20/03/2018 o licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$541.800,00 (Quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos reais).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. 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 14.6 do edital as amostras foram analisadas e reprovadas pela
GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão) pelos seguintes motivos: no item 01 (envelope tipo tipo saco, 250 x 176 mm)
tem 10 mm a mais na altura e no item 02 ( envelope tipo saco, 360 x 265 mm) faltam 5 mm na altura;
a arte está muito para baixo; some a parte antes do número 12; o Brasão inclinado ultrapassa a
mancha de impressão, perdendo assim uma parte do centro do listel do lado esquerdo; a ponta do
listel garante autencidade e qualidade do trabalho.

 

De acordo com o subitem 1.8 do anexo IV do edital novo prazo de amostras foi dado ao licitante para
que o mesmo apresentasse novos formulários, contudo, sem os vícios detectados anteriormente.

 

Entretanto, em 18/04/2018 o licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME foi desclassificado por deixar de
apresentar novas amostras. Nessa mesma data, o licitante INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA
LTDA 2º classificado com o valor global ofertado de R$541.900,00 (Quinhentos e quarenta e um mil e
novecentos reais) passou à arrematante do lote.

 

Ainda em 18/04/2018 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante
GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME 3º arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$543.690,00 (Quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa reais) foi convocado a exercer
seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao
Município. Conforme disposto no subitem 12.11 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia
19/04/2018 ás 15 h (horário de Brasília).

 

Dentro do prazo estabelecido, o licitante 3º arrematante do lote não ofertou nova proposta. Sendo
assim, o licitante INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA 2º classificado com o valor global
ofertado de R$541.900,00 (Quinhentos e quarenta e um mil e novecentos reais) permaneceu como
atual arrematante.

 

Novamente em 20/04/2018 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o
licitante INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS ECOPRINT EIRELI – ME 4º arrematante do lote com
o valor global ofertado de R$550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) foi convocado a exercer
seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao
Município. Conforme disposto no subitem 12.11 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia
23/04/2018 ás 11 h (horário de Brasília).

 

Em 23/04/2018 às 11h e 02 min (horário de Brasília) o licitante, 4º arrematante do lote ofertou nova
proposta no valor de R$541.791,85 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um
reais e oitenta e cinco centavos).
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Em conformidade com o subitem 14.6 do edital as amostras foram analisadas e aprovadas pela
GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão).

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 16/05/2018, a empresa INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS ECOPRINT EIRELI – ME foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote
no valor global de R$541.791,85 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e
oitenta e cinco centavos) sendo os seguintes valores unitários dos itens:

 

• Item 01 – Envelope tipo saco, tamanho 250 X 176 mm, conforme especificações constantes no
anexo I do edital. Quantidade: 9.213 pacotes. Preço unitário: R$14,45 (Quatorze reais e quarenta e
cinco centavos)/pacote;

 

• Item 02 – Envelope tipo saco, tamanho 360 X 265 mm, conforme especificações constantes no
anexo I do edital. Quantidade: 17.768 pacotes. Preço unitário: R$23,00 (Vinte e três reais)/pacote;

 

Lote (03) - CAPA DE PROCESSO

 

Em 20/03/2018 o licitante INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

 

Ainda em 20/03/2018 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante
AVOHAI EVENTOS LTDA – ME 2º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$115.700,00
(Cento e quinze mil e setecentos reais) foi convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei
Complementar 123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no
subitem 12.11 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia 21/03/2018 ás 15 h (horário de
Brasília).

 

Em 21/03/2018 às 15 h (horário de Brasília), dentro do prazo estabelecido, o licitante 2º arrematante
do lote ofertou nova proposta no valor de R$114.993,56 (Cento e quatorze mil, novecentos e noventa
e três reais e cinquenta e seis centavos).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. 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 14.6 do edital as amostras foram analisadas e aprovadas pela
GEESP/SMPOG (Gerência do Escritório de Processos da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão).

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/04/2018, a empresa AVOHAI EVENTOS
LTDA – ME foi declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$114.993,56
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(Cento e quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) para o
fornecimento de 4.132 pacotes de capa de processo, conforme especificações do anexo I do edital,
sendo o valor unitário de R$27,83 (Vinte e sete reais e oitenta e três centavos) o pacote com 100
unidades.

 

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

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/032

 

Processo nº 01.014.513/18-63

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários
padronizados, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.

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

 

Lote (1) - ENVELOPE CARTA BRANCO E ENVELOPE OFÍCIO BRANCO

 

- EMPRESA: Gráfica Iguaçu Ltda - ME.

- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.975,58 (Onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos).

 

Lote (2) - ENVELOPE KRAFT MEIO OFÍCIO E ENVELOPE KRAFT OFÍCIO

 

- EMPRESA: Indústria e Comércio de Papéis Ecoprint Eireli – ME.

- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$ R$541.791,85 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um
reais e oitenta e cinco centavos)

 

Lote (3) - CAPA DE PROCESSO

 



25/10/2018 DOM - Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 6/7

- EMPRESA: Avohai Eventos Ltda – ME

- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$114.993,56 (Cento e quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e
cinquenta e seis centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/032

 

Processo nº 01.014.513/18-63

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários
padronizados, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para prestação de serviços de confecção
e entrega de formulários padronizados, por preço unitário de cada item do lote, para atender à
demanda do Município de Belo Horizonte para que produza seus efeitos legais e jurídicos e
determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços:

 

Lote (1) - ENVELOPE CARTA BRANCO E ENVELOPE OFÍCIO BRANCO

 

- EMPRESA: Gráfica Iguaçu Ltda - ME.

- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$11.975,58 (Onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos).

 

Lote (2) - ENVELOPE KRAFT MEIO OFÍCIO E ENVELOPE KRAFT OFÍCIO

 

- EMPRESA: Indústria e Comércio de Papéis Ecoprint Eireli – ME.

- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$541.791,85 (Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais
e oitenta e cinco centavos).

 

Lote (3) - CAPA DE PROCESSO

 

- EMPRESA: Avohai Eventos Ltda – ME
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- VALOR MENSAL: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$114.993,56 (Cento e quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e
cinquenta e seis centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística


