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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/118

PROCESSO Nº: 04-000126/18-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:
SANEANTES E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE)  MESES.  LOTE  1  –  TRENAS  EM  FIBRA  DE  VIDRO  E  ELETRÔNICAS,  conforme
exigências do edital.

LOTE 1 – Cota Principal 75% - Água Sanitária, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 105.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 104.557,76, valor este em conformidade com as exigências do
subitem 14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra, pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global estimado ofertado de R$ 104.557,76 (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
e setenta e seis centavos), para o fornecimento de aproximadamente 68.788 frascos com 1 litro de
água sanitária, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o
frasco de água sanitária foi de R$ 1,52.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.
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LOTE 2 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 1- Água Sanitária, conforme exigências do
edital.

Em 17/04/18, o licitante DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 62.150,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA informou não ser possível
ofertar valor menor que o arrematado. Diante do exposto, o licitante DISTRIBUIDORA DIAMANTE
LTDA, em 18/04/18, foi desclassificado por ofertar valor global superior ao valor estimado aprovado
para esta contratação. Nesta mesma data, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME, com o
valor global  ofertado estimado de R$ 62.200,00, passou a arrematante do lote. Nos termos do
inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município. Em resposta
à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME ofertou o novo valor global estimado
de R$ 42.877,23.

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME,  com o valor  global  estimado ofertado de R$
62.400,00, passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital (se a
mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo
menor  valor  unitário  apresentado),  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para o Município, em razão de este mesmo
licitante ter ofertado para o lote 01 o valor de R$ 1,52/frasco de água sanitária.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 34.852,08.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Para  o  lote  02,  o  licitante  BRUMADINHO PAPEL  E  COMÉRCIO  LTDA-ME  ofertou  o  mesmo
produto já apresentado para o lote 01, produto este já analisado e aprovado pela Gerência de
Planejamento e Registro de Preços.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global estimado ofertado de R$ 34.852,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e
oito  centavos),  para  o  fornecimento  de  aproximadamente  22.929  frascos  com 1  litro  de  água
sanitária, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de
água sanitária foi de R$ 1,52.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 3 – Cota Principal 75% - Álcool etílico, conforme exigências do edital.
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Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 214.000,00. Conforme subitem 14.2.4.2.1 do edital (adequação dos
valores global e unitário), o valor ofertado para cada frasco de álcool foi de R$ 4,45. Nos termos do
inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital (se a mesma empresa
vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário
apresentado), foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta, em razão do referido licitante ter ofertado para o lote 04 o valor de R$ 4,42/ frasco de
álcool.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global estimado de R$ 212.336,80.

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido no edital (subitem 14.1 e 1.1 do Anexo III). Nesta mesma data, o licitante BUNZL
HIGIENE E LIMPEZA LTDA, com o valor global estimado ofertado de R$ 214.200,00, passou a
arrematante do lote.

Em 11/05/18, nos termos do subitem 12.11 do edital, foi agendada sessão pública para oportunizar
o direito de preferência ao licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Respeitada a legislação vigente, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA não
se pronunciou no prazo legal,  declinando do seu direito. Diante do exposto, permaneceu como
arrematante do lote o licitante BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA com o valor global estimado
ofertado de R$ 214.200,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi
solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA ofertou o novo valor
global estimado de R$ 212.817,20, valor este em conformidade com as exigências do subitem 16.7
do edital (o percentual de diferença entre os preços ofertados para os lotes principal e secundário
não poderá  ser  superior  a  10% em relação ao menor  preço,  quando se  tratar  de  vencedores
distintos).

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 BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA foi declarada vencedora do lote, com o valor global estimado
ofertado de R$ 212.817,20 (duzentos e doze mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos),
para o fornecimento de aproximadamente 48.040 frascos com 500 gr de álcool, nas especificações
e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de álcool foi de R$ 4,43.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

LOTE 4 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 3- Álcool etílico, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 70.800,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
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10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global  estimado de R$ 70.777,46,  valor  este  em conformidade com as  exigências  do  subitem
14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, com o valor global  estimado ofertado de R$
71.000,00, passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 70.937,59, valor este em conformidade com as exigências do
subitem 14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global estimado ofertado de R$ 70.937,59 (setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta
e nove centavos), para o fornecimento de aproximadamente 16.013 frascos com 500 gr de álcool,
nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de álcool foi
de R$ 4,43.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA
LTDA.

LOTE 5 – Cota Principal 75% - Cloro, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global
estimado  ofertado  de  R$  492.966,00.  Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA alegou não ser possível ofertar
valor menor que o valor global arrematado.

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 LIMPEZA E BRILHO LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
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amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
LIMPEZA E BRILHO LTDA foi declarada vencedora do lote, com o valor global estimado ofertado
de R$ 492.966,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais), para o
fornecimento  de  aproximadamente  27.387 frascos  com 5 litros  de  cloro,  nas  especificações  e
condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de cloro foi de R$ 18,00.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa LIMPEZA E BRILHO LTDA.

LOTE 6 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 5 - Cloro, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global
estimado  ofertado  de  R$  164.322,00.  Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante LIMPEZA E BRILHO LTDA alegou não ser possível ofertar
valor menor que o valor global arrematado.

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 LIMPEZA E BRILHO LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
LIMPEZA E BRILHO LTDA foi declarada vencedora do lote, com o valor global estimado ofertado
de  R$  164.322,00  (cento  e  sessenta  e  quatro  mil,  trezentos  e  vinte  e  dois  reais),  para  o
fornecimento  de  aproximadamente  9.129  frascos  com  5  litros  de  cloro,  nas  especificações  e
condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de cloro foi de R$ 18,00.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa LIMPEZA E BRILHO LTDA.

LOTE 7 – Cota Principal 75% - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 370.800,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global estimado de R$ 370.323,40, valor este em conformidade com as exigências dos subitens
14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) e 16.6 (se a mesma empresa vencer a cota
reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado)
do edital.
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Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME,  com o valor  global  estimado ofertado de R$
371.000,00, passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 (se a mesma
empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor
unitário  apresentado)  do  edital,  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município, em razão de este mesmo
licitante ter arrematado os lotes 07 e 08.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 370.291,55.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global estimado ofertado de R$ 370.291,55 (trezentos e setenta mil, duzentos e noventa e um reais
e cinquenta e cinco centavos), para o fornecimento de aproximadamente 80.293 frascos com 1 litro
de  desinfetante  e  191.094  frascos  com  500  ml  de  detergente  líquido,  nas  especificações  e
condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de desinfetante foi de R$ 1,97 e
para o frasco de detergente foi de R$ 1,11.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 8 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 7 - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme
exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 129.700,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global estimado de R$ 123.439,35, valor este em conformidade com as exigências dos subitens
14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) e 16.6 (se a mesma empresa vencer a cota
reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado)
do edital.

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME,  com o valor  global  estimado ofertado de R$
130.000,00, passou a arrematante do lote.
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Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 (se a mesma
empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor
unitário  apresentado)  do  edital,  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município, em razão de este mesmo
licitante ter arrematado os lotes 07 e 08.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 123.428,75.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global estimado ofertado de R$ 123.428,74 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e setenta e quatro centavos), para o fornecimento de aproximadamente 26.764 frascos com 1
litro  de desinfetante e 63.697 frascos com 500 ml de  detergente  líquido,  nas especificações e
condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco de desinfetante foi de R$ 1,97 e
para o frasco de detergente foi de R$ 1,11.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 9 – Cota Principal 75% - Cera líquida, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 225.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 220.341,60, valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) e 16.6 (se a mesma empresa vencer
a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a  contratação  deverá  ocorrer  pelo  menor  valor  unitário
apresentado) do edital.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços,  o produto apresentado foi  considerado reprovado por  estar com a validade de sua
notificação expirada desde 11/03/16.

Diante do exposto, em 15/05/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME foi
desclassificado por  ofertar  produto  em desacordo com o edital.  Nesta  mesma data,  o licitante
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DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA,  com o  valor  global  estimado  ofertado  de  R$  229.999,00,
passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em  15/05/18,  o  licitante  DISTRIBUIDORA  DIAMANTE  LTDA  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que o contador da empresa não
registrou o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço, não atendendo desta forma o subitem
15.1.1.3 do edital. Nesta mesma data, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME, com o valor
global estimado de R$ 291.000,00, passou a arrematante do lote. Nos termos do inciso XVII, art.
4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em  23/05/18,  o  licitante  ULTRA  BONI  COMÉRCIO  LTDA  -  ME  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que a documentação da empresa
não  atende  ás  exigências  do  edital.  Nesta  mesma  data,  o  licitante  EMPREENDIMENTO
COMERCIAL SAARA LTDA, com o valor global estimado ofertado de R$ 458.300,00, passou a
arrematante do lote. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada
ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para
Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 331.022,45 (valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 -adequação dos valores global e unitário e 16.6 - se a mesma empresa vencer
a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a  contratação  deverá  ocorrer  pelo  menor  valor  unitário
apresentado) do edital.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global  estimado  ofertado  de  R$  331.022,45  (trezentos  e  trinta  e  um mil,  vinte  e  dois  reais  e
quarenta e cinco centavos), para o fornecimento de aproximadamente 51.005 frascos com 850 ml
de cera líquida, incolor, auto brilho, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor
ofertado para o frasco de cera líquida, incolor, auto brilho foi de R$ 6,49.

Nos  termos  do  subitem  17.1  do  edital,  tempestivamente,  o  licitante  BRUMADINHO  PAPEL E
COMERCIO  LTDA-ME  manifestou  intenção  em  interpor  recurso,  por  não  concordar  com  sua
desclassificação,  sendo  assim  abertos  os  prazos  legais  para  apresentação  das  razões  e
contrarrazões recursais.

Analisadas  as  razões  recursais  (documentos  nos  autos),  negou-se  provimento  ás  alegações
apresentadas, permanecendo como vencedor do lote o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL
SAARA LTDA.

LOTE 10 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 9 - Cera líquida, conforme exigências do
edital.
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Em 17/04/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 83.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 73.444,32, valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) e 16.6 (se a mesma empresa vencer
a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a  contratação  deverá  ocorrer  pelo  menor  valor  unitário
apresentado) do edital.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços,  o produto apresentado foi  considerado reprovado por  estar com a validade de sua
notificação expirada desde 11/03/16.

Diante do exposto, em 15/05/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME foi
desclassificado por  ofertar  produto  em desacordo com o edital.  Nesta  mesma data,  o licitante
DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA, com o valor global estimado ofertado de R$ 84.000,00 (R$
4,94/frasco), passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital (se a
mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo
menor  valor  unitário  apresentado)  ,  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em  15/05/18,  o  licitante  DISTRIBUIDORA  DIAMANTE  LTDA  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que o contador da empresa não
registrou o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço, não atendendo desta forma o subitem
15.1.1.3 do edital. Nesta mesma data, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME, com o valor
global estimado de R$ 97.000,00, passou a arrematante do lote. Nos termos do inciso XVII, art. 4º,
da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em  23/05/18,  o  licitante  ULTRA  BONI  COMÉRCIO  LTDA  -  ME  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que a documentação da empresa
não  atende  ás  exigências  do  edital.  Nesta  mesma  data,  o  licitante  EMPREENDIMENTO
COMERCIAL SAARA LTDA, com o valor global estimado ofertado de R$ 458.300,00, passou a
arrematante do lote. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada
ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para
Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 110.336,49 (valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 - adequação dos valores global e unitário e 16.6 - se a mesma empresa vencer
a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a  contratação  deverá  ocorrer  pelo  menor  valor  unitário
apresentado) do edital.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
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de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global ofertado de R$ 110.336,49 (cento e dez mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e nove
centavos), para o fornecimento de aproximadamente 17.001 frascos com 850 ml de cera líquida,
incolor, auto brilho, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o
frasco de era líquida, incolor, auto brilho foi de R$ 6,49.

Nos  termos  do  subitem  17.1  do  edital,  tempestivamente,  o  licitante  BRUMADINHO  PAPEL E
COMERCIO  LTDA-ME  manifestou  intenção  em  interpor  recurso,  por  não  concordar  com  sua
desclassificação,  sendo  assim  abertos  os  prazos  legais  para  apresentação  das  razões  e
contrarrazões recursais.

Analisadas  as  razões  recursais  (documentos  nos  autos),  negou-se  provimento  ás  alegações
apresentadas, permanecendo como vencedor do lote o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL
SAARA LTDA.

LOTE 11 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - Sabonete
em tablete, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 19.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global estimado de R$ 9.644,40.

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
DISTRIBUIDORA  DIAMANTE  LTDA,  com  o  valor  global  estimado  ofertado  de  R$  30.000,00,
passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em  02/05/18,  o  licitante  DISTRIBUIDORA  DIAMANTE  LTDA  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que o contador da empresa não
registrou o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço, não atendendo desta forma o subitem
15.1.1.3 do edital. Nesta mesma data, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA,
com o valor global estimado de R$ 42.864,00, passou a arrematante do lote. Nos termos do inciso
XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 15.966,84.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
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de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global estimado ofertado de R$ 15.966,84 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta
e quatro centavos), para o fornecimento de aproximadamente 10.716 tabletes de sabonete com 90
gr, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o sabonete foi de
R$ 1,49.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA
LTDA.

LOTE 12 – Cota Principal 75% - Sabão em pó para limpeza e Sabão em pó para lavar roupa,
conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 313.400,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 313.276,36, valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) do edital.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de  Preços,  o  produto  apresentado  para  o  item  01  –  sabão  em  pó,  para  limpeza  geral  -  foi
considerado reprovado por não constar no rótulo orientação para lavagem em geral,  constando
somente para limpeza de roupa.

Diante do exposto, em 15/05/18, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi
desclassificado por  ofertar  produto  em desacordo com o edital.  Nesta  mesma data,  o licitante
BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME,  com o valor  global  estimado ofertado de R$
313.500,00, passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 313.417,77.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.
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Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global ofertado de R$ 313.417,77 (trezentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e
sete centavos) para o fornecimento de aproximadamente 14.141 pacotes de sabão em pó para
limpeza,  com  5  Kg  e  14.826  pacotes  de  sabão  em  pó  para  lavar  roupa,  com  1  Kg,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

Os valores ofertados foram de R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza, embalagem com 5 kg e
R$ 4,00 para o sabão em pó para lavar roupa, embalagem com 1 kg.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 13 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 12 - Sabão em pó para limpeza e Sabão em
pó para lavar roupa, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 149.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 148.995,15, valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) do edital.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Os valores ofertados para os produtos que compõem o lote 13 foram de R$ 25,90 para o sabão em
pó para limpeza, pacote com 5 Kg e R$ 5,45 para o sabão em pó para lavar roupa, pacote com 1
Kg.

Em 15/05/18, em razão do licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME ter ofertado
para o lote 12 os valores de R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza e R$ 4,00 para o sabão em
pó para lavar roupa, nos termos do art. 4º, inciso XVII, da Lei 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital
(se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer
pelo  menor  valor  unitário  apresentado)  foi  solicitada a  possibilidade  de  apresentação  de  nova
proposta ao Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 104.456,61.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global  ofertado de R$ 104.456,61 (cento e quatro mil,  quatrocentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e um centavos), para o fornecimento de aproximadamente 4.713 pacotes de sabão em pó
para  limpeza,  com 5  Kg e  4.941 pacotes  de  sabão em pó  para  lavar  roupa,  com 1  Kg,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.
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Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Sabão em
barra, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 47.500,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global  estimado de R$ 47.437,53,  valor  este  em conformidade com as  exigências  do  subitem
14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME,  com o valor  global  estimado ofertado de R$
48.000,00.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 47.915,49, valor este em conformidade com as exigências dos
subitens 14.2.4.2.1 (adequação dos valores global e unitário) do edital.

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 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA-ME foi  declarada vencedora  do lote,  com o  valor
global  estimado  ofertado  de  R$  47.915,49  (quarenta  e  sete  mil,  novecentos  e  quinze  reais  e
quarenta e nove centavos), para o fornecimento de aproximadamente 11.949 pacotes de sabão em
barra com 5 unidades, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado
para o pacote foi de R$ 4,01.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-
ME.

LOTE 15 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Saponáceo
em pó, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor
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global estimado ofertado de R$ 35.700,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA - ME ofertou o novo valor
global  estimado de R$ 35.559,55,  valor  este  em conformidade com as  exigências  do  subitem
14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

Em 27/04/18, o licitante ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar  documentação,  proposta e  amostras,  após convocação do pregoeiro,  no prazo
estabelecido  no  edital  (subitem  14.1  e  1.1  do  Anexo  III).  Nesta  mesma  data,  o  licitante
DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA, com o valor global estimado ofertado de R$ 30.000,00.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote
a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em  02/05/18,  o  licitante  DISTRIBUIDORA  DIAMANTE  LTDA  foi  desclassificado,  conforme
mensagem postada no Histórico de Negociação, sob alegação que o contador da empresa não
registrou o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço, não atendendo desta forma o subitem
15.1.1.3 do edital. Nesta mesma data, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA,
com o valor global estimado de R$ 70.000,00, passou a arrematante do lote. Nos termos do inciso
XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 46.838,35.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global estimado ofertado de R$ 46.838,35 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e
trinta e cinco centavos), para o fornecimento de aproximadamente 15.665 frascos de saponáceo
em pó, com 300 gr, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o
frasco foi de R$ 2,99.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA
LTDA.

LOTE 16 – Cota Principal 75% - Sabonete Líquido, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi o arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 222.200,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei
Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 222.052,14, valor este em conformidade com as exigências do
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subitem 14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global estimado ofertado de R$ 222.052,14 (duzentos e vinte e dois mil, cinquenta e dois reais e
quatorze centavos), para o fornecimento de aproximadamente 16.161 frascos de sabonete líquido,
com 5 litros, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco
foi de R$ 13,74.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA
LTDA.

LOTE 17 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 16 – Sabonete Líquido, conforme exigências
do edital.

Em 17/04/18, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi o arrematante do lote
com o valor global  estimado ofertado de R$ 79.000,00.  Conforme subitem 14.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), o valor ofertado para cada frasco de sabonete líquido foi
de R$ 14,66.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital (se a
mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo
menor  valor  unitário  apresentado),  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta, em razão do referido licitante ter ofertado para o lote 16 o
valor de R$ 13,74/ frasco de sabonete líquido.

Em resposta à solicitação, o licitante EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ofertou o
novo valor global estimado de R$ 74.017,38.

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 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostra do produto ofertado. Após análise da amostra pela Gerência de Planejamento e Registro
de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA foi  declarada vencedora do lote, com o valor
global ofertado de R$ 74.017,38 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e oito centavos),
para o fornecimento de aproximadamente 5.387 frascos de sabonete líquido, com 5 litros,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital. O valor ofertado para o frasco foi de R$ 13,74.
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Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA
LTDA.

LOTE 18 – Cota Principal 75% - Saco para lixo, conforme exigências do edital.

Em 17/04/18, o licitante GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI-ME foi o arrematante do
lote com o valor global estimado ofertado de R$ 720.000,00. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da
Lei Federal nº: 10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de
uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI-ME ofertou o
novo valor global estimado de R$ 719.848,48, valor este em conformidade com as exigências do
subitem 14.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário).

Em 27/04/18, o licitante GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI-ME foi inabilitado por não
atender ao subitem 23.2 do edital em relação ao Atestado de Capacidade Técnica – apresentou o
documento em cópia simples. Desclassificado por não atender ao subitem 14.3 – não apresentou
Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006 – Anexo VI e Declaração de
elaboração independente de proposta – Anexo VII  e item 5 do Anexo III  do edital – os laudos
apresentados não mencionam a marca do produto ofertado e possuem validade superior a 365
dias de sua emissão – laudo emitido em 19/08/13. Nesta mesma data, FB DISTRIBUIDORA LTDA
ME, com o valor global estimado ofertado de R$ 764.500,00 passou a arrematante do lote.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do edital (se a
mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo
menor  valor  unitário  apresentado),  foi  solicitada  ao  arrematante  do  lote  a  possibilidade  de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município, em razão de este mesmo
licitante ter arrematado os lotes 18 e 19.

Em resposta à solicitação, o licitante FB DISTRIBUIDORA LTDA ME ofertou o novo valor global
estimado de R$ 703.733,95.

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 FB DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostras do produtos ofertados. Após análise das amostras pela Gerência de Planejamento e
Registro de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa FB
DISTRIBUIDORA LTDA foi declarada vencedora do lote, com o valor global estimado ofertado de
R$ 703.733,95 (setecentos e três mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos),
para o fornecimento de aproximadamente 23.043 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade
de 100 litros; 15.779 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 10.324 pacotes
com 100 sacos de lixo com capacidade de 30 litros, nas especificações e condições estabelecidas
no edital. Os preços ofertados para os pacotes foram: R$ 21,00/100 litros; R$ 9,45/50 litros e R$
6,85/30 litros.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa FB DISTRIBUIDORA LTDA.

LOTE 19 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 18- Saco para lixo, conforme exigências do
edital.
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Em 17/04/18, o licitante FB DISTRIBUIDORA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global
estimado  ofertado  de  R$  235.000,00.  Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:
10.520/02,  foi  solicitada ao arrematante do lote  a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa para Município.

Em  resposta  à  solicitação,  o  licitante  FB  DISTRIBUIDORA  LTDA  ofertou  o  novo  valor  global
estimado de R$ 234.548,40, valor este em conformidade com as exigências do subitem 14.2.4.2.1
do edital (adequação dos valores global e unitário).

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 FB DISTRIBUIDORA LTDA.

Nos termos do subitem 14.3 e do Anexo III do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar
amostras do produtos ofertados. Após análise das amostras pela Gerência de Planejamento e
Registro de Preços, o produto apresentado foi considerado aprovado.

Por ter  atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa FB
DISTRIBUIDORA  LTDA  foi  declarada  vencedora  do  lote,  com  o  valor  global  ofertado  de  R$
234.548,40(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos),
para o fornecimento de aproximadamente 7.680 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de
100 litros; 5.259 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 3.441 pacotes com
100 sacos de lixo com capacidade de 30litros. Os preços ofertados para os pacotes foram: R$
21,00/100 litros; R$ 9,45/50litros e R$ 6,85/30 litros.

Conforme determinado no  subitem 17.1  do  edital,  em razão  da  ausência  de  manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa FB DISTRIBUIDORA LTDA.

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

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/118

PROCESSO Nº: 04-000126/18-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:
SANEANTES E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE)  MESES.  LOTE  1  –  TRENAS  EM  FIBRA  DE  VIDRO  E  ELETRÔNICAS,  conforme
exigências do edital.

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:

DOM - Diário Oficial do Município | http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp

17 of 29 25/10/2018 15:10



LOTE 1 – Cota Principal 75% - Água Sanitária, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 68.788 frascos com 1 litro  de água sanitária,  nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 104.557,76 (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e setenta e seis centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,52/ frasco com 1 litro de água sanitária.

LOTE 2 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 1- Água Sanitária, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 22.929 frascos com 1 litro  de água sanitária,  nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.852,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
e oito centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,52/ frasco com 1 litro de água sanitária.

LOTE 3 – Cota Principal 75% - Álcool etílico, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA

OBJETO: aproximadamente 48.040 frascos com 500 gr de álcool, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 212.817,20 (duzentos e doze mil, oitocentos e dezessete reais e
vinte centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,43/ frasco com 500 gr de álcool.

LOTE 4 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 3- Álcool etílico, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 16.013 frascos com 500 gr de álcool, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  70.937,59  (setenta  mil,  novecentos  e  trinta  e  sete  reais  e
cinquenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,43/ frasco com 500 gr de álcool.
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LOTE 5 – Cota Principal 75% - Cloro, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA

OBJETO: aproximadamente 27.387 frascos com 5 litros de cloro, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 492.966,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e
sessenta e seis reais).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 18,00/ frasco com 5 litros de cloro.

LOTE 6 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 5 - Cloro, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA

OBJETO: aproximadamente 9.129 frascos com 5 litros de cloro, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 164.322,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e
dois reais).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 18,00/ frasco com 5 litros de cloro.

LOTE 7 – Cota Principal 75% - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 80.293 frascos com 1 litro de desinfetante e 191.094 frascos com 500
ml de detergente líquido, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 370.291,55 (trezentos e setenta mil, duzentos e noventa e um
reais e cinquenta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,97/frasco de desinfetante e R$ 1,11/frasco de detergente.

LOTE 8 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 7 - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme
exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 26.764 frascos com 1 litro de desinfetante e 63.697 frascos com 500
ml de detergente líquido, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 123.428,74 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e setenta e quatro centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,97/frasco de desinfetante e R$ 1,11/frasco de detergente.
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LOTE 11 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - Sabonete
em tablete, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO:  aproximadamente  10.716  tabletes  de  sabonete  com  90  gr,  nas  especificações  e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.966,84 (quinze mil,  novecentos e sessenta e seis reais e
oitenta e quatro centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,49/ tablete de sabonete com 90 gr.

LOTE 12 – Cota Principal 75% - Sabão em pó para limpeza e Sabão em pó para lavar roupa,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 14.141 pacotes de sabão em pó para limpeza, com 5 Kg e 14.826
pacotes  de  sabão  em  pó  para  lavar  roupa,  com  1  Kg,  nas  especificações  e  condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 313.417,77 (trezentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais
e setenta e sete centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza, embalagem com 5 kg e R$
4,00 para o sabão em pó para lavar roupa, embalagem com 1 kg.

LOTE 13 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 12 - Sabão em pó para limpeza e Sabão em
pó para lavar roupa, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO:  aproximadamente  4.713 pacotes  de  sabão  em pó para  limpeza,  com 5  Kg e  4.941
pacotes  de  sabão  em  pó  para  lavar  roupa,  com  1  Kg,  nas  especificações  e  condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 104.456,61 (cento e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e um centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza, embalagem com 5 kg e R$
4,00 para o sabão em pó para lavar roupa, embalagem com 1 kg.

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Sabão em
barra, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME
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OBJETO:  aproximadamente  11.949  pacotes  de  sabão  em  barra  com  5  unidades,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 47.915,49 (quarenta e sete mil,  novecentos e quinze reais e
quarenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,01/ pacote de sabão em barra com 5 unidades.

LOTE 15 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Saponáceo
em pó, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 15.665 frascos de saponáceo em pó, com 300 gr, nas especificações
e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 46.838,35 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e
trinta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 2,99/ frasco de saponáceo em pó, com 300 gr.

LOTE 16 – Cota Principal 75% - Sabonete Líquido, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 16.161 frascos de sabonete líquido, com 5 litros, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 222.052,14 (duzentos e vinte e dois mil, cinquenta e dois reais e
quatorze centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 13,74/ frasco de sabonete líquido, com 5 litros.

LOTE 17 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 16 – Sabonete Líquido, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 5.387 frascos de sabonete líquido, com 5 litros, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 74.017,38 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e oito
centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 13,74/ frasco de sabonete líquido, com 5 litros.

LOTE 18 – Cota Principal 75% - Saco para lixo, conforme exigências do edital.
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EMPRESA: FB DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 23.043 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 100 litros;
15.779 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 10.324 pacotes com 100
sacos de lixo com capacidade de 30 litros, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 703.733,95 (setecentos e três mil, setecentos e trinta e três reais
e noventa e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS:  Os preços ofertados para  os  pacotes  foram:  R$ 21,00/100  litros;  R$
9,45/50 litros e R$ 6,85/30 litros.

LOTE 19 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 18- Saco para lixo, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: FB DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 7.680 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 100 litros;
5.259 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 3.441 pacotes com 100 sacos
de lixo com capacidade de 30 litros, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 234.548,40(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta
e oito reais e quarenta centavos).

VALORES INDIVIDUAIS:  Os preços ofertados para  os  pacotes  foram:  R$ 21,00/100  litros;  R$
9,45/50 litros e R$ 6,85/30 litros.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/118

PROCESSO Nº: 04-000126/18-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:
SANEANTES E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, 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 seus anexos, o objeto dos lotes 09 e 10 desta licitação à:

LOTE 9 – Cota Principal 75% - Cera líquida, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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OBJETO: aproximadamente 51.005 frascos com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 331.022,45 (trezentos e trinta e um mil,  vinte e dois  reais e
quarenta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 6,49/ frasco com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho.

LOTE 10 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 9 - Cera líquida, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 17.001 frascos com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 110.336,49 (cento e dez mil, trezentos e trinta e seis reais e
quarenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 6,49/ frasco com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/118

PROCESSO Nº: 04-000126/18-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:
SANEANTES E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES.

Homologo esta licitação, conforme especificações 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 o menor preço, aferido pelo valor global do lote:

LOTE 1 – Cota Principal 75% - Água Sanitária, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 68.788 frascos com 1 litro  de água sanitária,  nas especificações e
condições estabelecidas no edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 104.557,76 (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e setenta e seis centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,52/ frasco com 1 litro de água sanitária.

LOTE 2 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 1- Água Sanitária, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 22.929 frascos com 1 litro  de água sanitária,  nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.852,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
e oito centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,52/ frasco com 1 litro de água sanitária.

LOTE 3 – Cota Principal 75% - Álcool etílico, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA

OBJETO: aproximadamente 48.040 frascos com 500 gr de álcool, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 212.817,20 (duzentos e doze mil, oitocentos e dezessete reais e
vinte centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,43/ frasco com 500 gr de álcool.

LOTE 4 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 3- Álcool etílico, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 16.013 frascos com 500 gr de álcool, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  70.937,59  (setenta  mil,  novecentos  e  trinta  e  sete  reais  e
cinquenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,43/ frasco com 500 gr de álcool.

LOTE 5 – Cota Principal 75% - Cloro, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA

OBJETO: aproximadamente 27.387 frascos com 5 litros de cloro, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 492.966,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e
sessenta e seis reais).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 18,00/ frasco com 5 litros de cloro.

LOTE 6 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 5 - Cloro, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LIMPEZA E BRILHO LTDA

OBJETO: aproximadamente 9.129 frascos com 5 litros de cloro, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 164.322,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e
dois reais).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 18,00/ frasco com 5 litros de cloro.

LOTE 7 – Cota Principal 75% - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 80.293 frascos com 1 litro de desinfetante e 191.094 frascos com 500
ml de detergente líquido, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 370.291,55 (trezentos e setenta mil, duzentos e noventa e um
reais e cinquenta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,97/frasco de desinfetante e R$ 1,11/frasco de detergente.

LOTE 8 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 7 - Desinfetante e Detergente Líquido, conforme
exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 26.764 frascos com 1 litro de desinfetante e 63.697 frascos com 500
ml de detergente líquido, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 123.428,74 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e setenta e quatro centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,97/frasco de desinfetante e R$ 1,11/frasco de detergente.

LOTE 9 – Cota Principal 75% - Cera líquida, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 51.005 frascos com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 331.022,45 (trezentos e trinta e um mil,  vinte e dois  reais e
quarenta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 6,49/ frasco com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho.

LOTE 10 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 9 - Cera líquida, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 17.001 frascos com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 110.336,49 (cento e dez mil, trezentos e trinta e seis reais e
quarenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 6,49/ frasco com 850 ml de cera líquida, incolor, auto brilho.

LOTE 11 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - Sabonete
em tablete, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO:  aproximadamente  10.716  tabletes  de  sabonete  com  90  gr,  nas  especificações  e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.966,84 (quinze mil,  novecentos e sessenta e seis reais e
oitenta e quatro centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 1,49/ tablete de sabonete com 90 gr.

LOTE 12 – Cota Principal 75% - Sabão em pó para limpeza e Sabão em pó para lavar roupa,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO: aproximadamente 14.141 pacotes de sabão em pó para limpeza, com 5 Kg e 14.826
pacotes  de  sabão  em  pó  para  lavar  roupa,  com  1  Kg,  nas  especificações  e  condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 313.417,77 (trezentos e treze mil, quatrocentos e dezessete reais
e setenta e sete centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza, embalagem com 5 kg e R$
4,00 para o sabão em pó para lavar roupa, embalagem com 1 kg.

LOTE 13 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 12 - Sabão em pó para limpeza e Sabão em
pó para lavar roupa, conforme exigências do edital.
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EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO:  aproximadamente  4.713 pacotes  de  sabão  em pó para  limpeza,  com 5  Kg e  4.941
pacotes  de  sabão  em  pó  para  lavar  roupa,  com  1  Kg,  nas  especificações  e  condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 104.456,61 (cento e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e um centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 17,97 para o sabão em pó para limpeza, embalagem com 5 kg e R$
4,00 para o sabão em pó para lavar roupa, embalagem com 1 kg.

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Sabão em
barra, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

OBJETO:  aproximadamente  11.949  pacotes  de  sabão  em  barra  com  5  unidades,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 47.915,49 (quarenta e sete mil,  novecentos e quinze reais e
quarenta e nove centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 4,01/ pacote de sabão em barra com 5 unidades.

LOTE 15 – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – Saponáceo
em pó, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 15.665 frascos de saponáceo em pó, com 300 gr, nas especificações
e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 46.838,35 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e
trinta e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 2,99/ frasco de saponáceo em pó, com 300 gr.

LOTE 16 – Cota Principal 75% - Sabonete Líquido, conforme exigências do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 16.161 frascos de sabonete líquido, com 5 litros, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 222.052,14 (duzentos e vinte e dois mil, cinquenta e dois reais e
quatorze centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 13,74/ frasco de sabonete líquido, com 5 litros.
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LOTE 17 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 16 – Sabonete Líquido, conforme exigências
do edital.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

OBJETO: aproximadamente 5.387 frascos de sabonete líquido, com 5 litros, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 74.017,38 (setenta e quatro mil, dezessete reais e trinta e oito
centavos).

VALORES INDIVIDUAIS: R$ 13,74/ frasco de sabonete líquido, com 5 litros.

LOTE 18 – Cota Principal 75% - Saco para lixo, conforme exigências do edital.

EMPRESA: FB DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 23.043 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 100 litros;
15.779 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 10.324 pacotes com 100
sacos de lixo com capacidade de 30 litros, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 703.733,95 (setecentos e três mil, setecentos e trinta e três reais
e noventa e cinco centavos).

VALORES INDIVIDUAIS:  Os preços ofertados para  os  pacotes  foram:  R$ 21,00/100  litros;  R$
9,45/50 litros e R$ 6,85/30 litros.

LOTE 19 – Cota Reservada (25%) referente ao Lote 18- Saco para lixo, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: FB DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: aproximadamente 7.680 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 100 litros;
5.259 pacotes com 100 sacos de lixo com capacidade de 50 litros e 3.4441 pacotes com 100 sacos
de lixo com capacidade de 30 litros, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 234.548,40(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta
e oito reais e quarenta centavos).

VALORES INDIVIDUAIS:  Os preços ofertados para  os  pacotes  foram:  R$ 21,00/100  litros;  R$
9,45/50 litros e R$ 6,85/30 litros.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística

CONVOCAÇÃO RETIRADA DAS AMOSTRAS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/118

PROCESSO Nº: 04-000126/18-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:
SANEANTES E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE)  MESES.  LOTE  1  –  TRENAS  EM  FIBRA  DE  VIDRO  E  ELETRÔNICAS,  conforme
exigências do edital.

Ficam as seguintes empresas, abaixo listadas, convocadas para retirar suas amostras apresentas
para o pregão nº: 2018/118, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  a contar da data desta
publicação.

Às  amostras  não  recolhidas  no  prazo  estipulado,  será  dado  o  destino  que  melhor  convier  à
Administração.

Local/horário para retirada:

GSFEL - Gerência Supervisão da Fase Externa de Licitação

Rua Espírito Santo, 605 - 15º. Andar - Centro, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.710-130, de segunda
à sexta-feira de 08:00 às 17:00.

ULTRA BONI COMÉRCIO LTDA – ME

BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME

EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI-ME

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa
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