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Sexta-feira, 1 de Março de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5725 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/272

 

Processo nº: 04.001.728/18-30

Objeto: Registro de preços para aquisição de papéis diversos, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às
unidades escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

 

LOTE 1 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA PRINCIPAL,
nas exigências e condições do edital.

 

Em 07/02/19, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 990.139,99.

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

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP apresentou sua proposta no valor global de R$ 990.136,50.

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

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

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP no valor global estimado ofertado de R$ 990.136,50 (novecentos e noventa
mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

 

LOTE 2 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.

 

Em 07/02/19, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 474.949,99.

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

Nos termos do subitem 11.17 do edital (se o mesmo licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor valor unitário apresentado), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP apresentou sua proposta no
valor global de R$ 330.045,50.

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

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

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP no valor global estimado ofertado de R$ 330.045,50 (trezentos e trinta mil,
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quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

 

LOTE 3 – PAPEL CELOFANE, PAPEL SEDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.

 

Em 07/02/19, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 111.850,00. Em razão de o valor global ofertado estar acima do aprovado para esta contratação, em
conformidade com o art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, a pregoeira da disputa solicitou a solicitar a possibilidade
de apresentação de uma proposta mais vantajosa ao Município.

Acatada a solicitação, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP ofertou o novo valor global estimado de R$
75.537,00.

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 aprovado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.

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

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP no valor global estimado ofertado de R$ 75.537,00 (setenta e cinco mil,
quinhentos e trinta e sete reais).

 

LOTE 4 – PAPEL CRIATIVO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas exigências e
condições do edital.

 

Em 07/02/19, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado
ofertado de R$ 69.434,00.

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

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP apresentou sua proposta no valor global de R$ 69.020,00.

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

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

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP no valor global estimado ofertado de R$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e
vinte reais).

 

LOTE 5 – PAPEL SULFITE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas exigências e
condições do edital.

 

Em 07/02/19, o licitante KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor
global estimado ofertado de R$ 19.192,00.

Em 07/02/19, o licitante KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI foi desclassificado, conforme
mensagem postada do Chat de Mensagens do lote sob a alegação de a empresa, para o lote 05, ter cotado fora das
especificações do edital. Nesta mesma data, o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, segundo classificado com o
valor global estimado ofertado de R$ 61.901,99, passou a arrematante do lote.

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

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), o licitante BELCLIPS DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP apresentou sua proposta no valor global de R$ 61.888,00.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o
valor aprovado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
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Aprovadas as marcas ofertadas para os itens que compõem o lote pela Secretaria Municipal de Educação e tendo atendido a
todas as demais exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, a empresa
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP foi declarada vencedora do certame.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP no valor global estimado ofertado de R$ 61.888,00 (sessenta e um mil,
oitocentos e oitenta e oito reais).

 

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 PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/272

 

Processo nº: 04.001.728/18-30

Objeto: Registro de preços para aquisição de papéis diversos, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às
unidades escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

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

 

LOTE 1 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA PRINCIPAL,
nas exigências e condições do edital.

 

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 990.136,50 (novecentos e noventa mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 56,11/pacote com 100 unidades de cartolina branca, gramatura 150 g/m², 50 x 66 cm (variação aceitável de 10%) –
5.400 pacotes;

2) R$ 16,55/pacote com 25 folhas de papel camurça, cores variadas, 40 x 60 cm – 5.400 pacotes;

3) R$ 0,57/unidade de papel cartão, cor a determinar, aproximadamente 50 x 70 cm, gramatura 280 g/m² - 225.000 unidades;

4) R$ 7,35/pacote com 50 folhas de papel tipo colorset, cores variadas, formato a4, 120 g/m2 – 15.000 pacotes;

5) R$ 46,18/rolo com 25 m de plástico autoadesivo, transparente, largura 45 cm – 1.125 rolos;

6) R$ 5,95/pacote com 50 folhas de papel criativo, fluorescente, cores variadas, formato a4, gramatura 75 g/m² - 5.400
pacotes;

7) R$ 0,83/unidade de papel crepom, cor a determinar, 0,48 x 2,00 m – 240.000 unidades;

8) R$ 0,22/unidade de papel fantasia, cor a determinar, 50 x 66 cm – 60.000 unidades;

9) R$ 83,72/rolo com 200 m de papel Kraft, cor parda, largura de 60 cm, gramatura 80 g/m² - 750 rolos.

 

LOTE 2 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.
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EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 330.045,50 (trezentos e trinta mil, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

01) R$ 56,11/pacote com 100 unidades de cartolina branca, gramatura 150 g/m², 50 x 66 cm (variação aceitável de 10%) –
1.800 pacotes;

02) R$ 16,55/pacote com 25 folhas de papel camurça, cores variadas, 40 x 60 cm – 1.800 pacotes;

03) R$ 0,57/unidade de papel cartão, cor a determinar, aproximadamente 50 x 70 cm, gramatura 280 g/m² - 75.000 unidades;

04) R$ 7,35/pacote com 50 folhas de papel tipo colorset, cores variadas, formato a4, 120 g/m2 – 5.000 pacotes;

05) R$ 46,18/rolo com 25 m de plástico autoadesivo, transparente, largura 45 cm – 375 rolos;

06) R$ 5,95/pacote com 50 folhas de papel criativo, fluorescente, cores variadas, formato a4, gramatura 75 g/m² - 1.800
pacotes;

07) R$ 0,83/unidade de papel crepom, cor a determinar, 0,48 x 2,00 m – 80.000 unidades;

08) R$ 0,22/unidade de papel fantasia, cor a determinar, 50 x 66 cm – 20.000 unidades;

09) R$ 83,72/rolo com 200 m de papel Kraft, cor parda, largura de 60 cm, gramatura 80 g/m² - 250 rolos.

 

LOTE 3 – PAPEL CELOFANE, PAPEL SEDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.

 

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 75.537,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais).

VALORES POR ITEM:

 

1) R$ 30,69/pacote com 50 folhas de papel celofane, cor a determinar, 85 x 100 cm – 1.800 pacotes;

2) R$ 22,55/pacote com 100 folhas de papel seda, cores variadas, 50 x 70 cm – 900 pacotes.

 

LOTE 4 – PAPEL CRIATIVO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas exigências e
condições do edital.

 

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e vinte reais).

VALORES POR ITEM: R$ 11,90/pacote com 48 folhas de papel criativo, cores variadas, formato a4, gramatura 80 g/m² - 5.800
pacotes.

 

LOTE 5 – PAPEL SULFITE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas exigências e
condições do edital.

 

EMPRESA: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 61.888,00 (sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

VALORES POR ITEM: R$ 19,34/pacote com 50 folhas papel sulfite, cor branca, 60 kg, formato a4 – 3.200 pacotes.

 

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa
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HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/272

 

Processo nº: 04.001.728/18-30

Objeto: Registro de preços para aquisição de papéis diversos, por preço unitário de cada item do lote, em atendimento às
unidades escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza
seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP que
ofertou para os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 os menores preços, aferidos pelo valor global dos lotes.

 

LOTE 1 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA PRINCIPAL,
nas exigências e condições do edital.

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 990.136,50 (novecentos e noventa mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

10) R$ 56,11/pacote com 100 unidades de cartolina branca, gramatura 150 g/m², 50 x 66 cm (variação aceitável de 10%) –
5.400 pacotes;

11) R$ 16,55/pacote com 25 folhas de papel camurça, cores variadas, 40 x 60 cm – 5.400 pacotes;

12) R$ 0,57/unidade de papel cartão, cor a determinar, aproximadamente 50 x 70 cm, gramatura 280 g/m² - 225.000 unidades;

13) R$ 7,35/pacote com 50 folhas de papel tipo colorset, cores variadas, formato a4, 120 g/m2 – 15.000 pacotes;

14) R$ 46,18/rolo com 25 m de plástico autoadesivo, transparente, largura 45 cm – 1.125 rolos;

15) R$ 5,95/pacote com 50 folhas de papel criativo, fluorescente, cores variadas, formato a4, gramatura 75 g/m² - 5.400
pacotes;

16) R$0,83/unidade de papel crepom, cor a determinar, 0,48 x 2,00 m – 240.000 unidades;

17) R$ 0,22/unidade de papel fantasia, cor a determinar, 50 x 66 cm – 60.000 unidades;

18) R$ 83,72/rolo com 200 m de papel Kraft, cor parda, largura de 60 cm, gramatura 80 g/m² - 750 rolos.

 

LOTE 2 – CARTOLINA BRANCA, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL TIPO COLORSET, PLÁSTICO
AUTOADESIVO, PAPEL CRIATIVO, PAPEL CREPOM, PAPEL FANTASIA, PAPEL KRAFT, COR PARDA, - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 330.045,50 (trezentos e trinta mil, quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VALORES POR ITEM:

 

10) R$ 56,11/pacote com 100 unidades de cartolina branca, gramatura 150 g/m², 50 x 66 cm (variação aceitável de 10%) –
1.800 pacotes;

11) R$ 16,55/pacote com 25 folhas de papel camurça, cores variadas, 40 x 60 cm – 1.800 pacotes;

12) R$ 0,57/unidade de papel cartão, cor a determinar, aproximadamente 50 x 70 cm, gramatura 280 g/m² - 75.000 unidades;

13) R$ 7,35/pacote com 50 folhas de papel tipo colorset, cores variadas, formato a4, 120 g/m2 – 5.000 pacotes;

14) R$ 46,18/rolo com 25 m de plástico autoadesivo, transparente, largura 45 cm – 375 rolos;

15) R$ 5,95/pacote com 50 folhas de papel criativo, fluorescente, cores variadas, formato a4, gramatura 75 g/m² - 1.800
pacotes;
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16) R$ 0,83/unidade de papel crepom, cor a determinar, 0,48 x 2,00 m – 80.000 unidades;

17) R$ 0,22/unidade de papel fantasia, cor a determinar, 50 x 66 cm – 20.000 unidades;

18) R$ 83,72/rolo com 200 m de papel Kraft, cor parda, largura de 60 cm, gramatura 80 g/m² - 250 rolos.

 

LOTE 3 – PAPEL CELOFANE, PAPEL SEDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas
exigências e condições do edital.

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 75.537,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais).

VALORES POR ITEM:

 

3) R$ 30,69/pacote com 50 folhas de papel celofane, cor a determinar, 85 x 100 cm – 1.800 pacotes;

4) R$ 22,55/pacote com 100 folhas de papel seda, cores variadas, 50 x 70 cm – 900 pacotes.

 

LOTE 4 – PAPEL CRIATIVO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA

LC 123/06, nas exigências e condições do edital.

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e vinte reais).

VALORES POR ITEM: R$ 11,90/pacote com 48 folhas de papel criativo, cores variadas, formato a4, gramatura 80 g/m² - 5.800
pacotes.

 

LOTE 5 – PAPEL SULFITE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA

LC 123/06, nas exigências e condições do edital.

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 61.888,00 (sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

VALORES POR ITEM: R$ 19,34/pacote com 50 folhas papel sulfite, cor branca, 60 kg, formato a4 – 3.200 pacotes.

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


