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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022.
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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021
 
Processo nº 04.001151.21.80
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.
O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:
 
LOTE 01 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG - COTA PRINCIPAL.
 
No dia 23/12/2021, a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
No dia 23/12/2021, foi solicitado à empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa fez a seguinte alegação no chat de mensagens: “Bom dia sr. pregoeiro,
infelizmente não será possível reduzir nosso valor, acredito que o estimado está com valores defasados e torço para que seja possível fechar
contrato em futuras oportunidades”.
No dia 03/01/2022 a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA. foi desclassificada por ofertar valor global acima do valor
estimado do lote, em referência à pesquisa de preços que baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 02 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
No dia 23/12/2021, a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 56.668,34 (cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
No dia 23/12/2021, foi solicitado à empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa fez a seguinte alegação no chat de mensagens: “Bom dia sr. pregoeiro,
infelizmente não será possível reduzir nosso valor, acredito que o estimado está com valores defasados e torço para que seja possível fechar
contrato em futuras oportunidades”.
No dia 03/01/2022 a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA. foi desclassificada por ofertar valor global acima do valor
estimado do lote, em referência à pesquisa de preços que baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
 
LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA PRINCIPAL.
 
No dia 23/12/2021, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 3.701.494,00 (três milhões e setecentos e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa para o Município, a empresa não reduziu sob a seguinte alegação inserida no chat de mensagens:
“Boa tarde Sr. Pregoeiro. Tendo em vista os inúmeros aumentos que ocorreram, nosso preço já está no limite, não havendo a possibilidade de
mais redução”.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação do licitante.
No dia 04/01/2022, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., foi declarada vencedora pelo valor global estimado do lote de R$
3.701.494,00 (três milhões e setecentos e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).
O valor unitário apresentado na proposta de preços foi:
Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 45 Kg – R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) / unidade
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
 
LOTE 04 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
No dia 23/12/2021, a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.520.480,00 (um milhão e quinhentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta reais).
No dia 23/12/2021, foi solicitado à empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA., a redução do valor arrematado para fins de
adequação à pesquisa de preços que baliza o certame. A empresa fez a seguinte alegação no chat de mensagens: “Bom dia sr. pregoeiro,
infelizmente não será possível reduzir nosso valor, acredito que o estimado está com valores defasados e torço para que seja possível fechar
contrato em futuras oportunidades”.
No dia 03/01/2022 a empresa TELEGAS L&A DISTRIBUIDORA LTDA. foi desclassificada por ofertar valor global acima do valor
estimado do lote, em referência à pesquisa de preços que baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa SUPERGASBRAS
ENERGIA LTDA. conforme disposto no subitem 12.23 do edital.
No dia 05/01/2022, conforme disposto no subitem 12.23, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. manifestou o interesse em
fornecer a cota reservada pelo mesmo valor unitário oferecido para a cota principal.
No dia 06/01/2022, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., foi declarada vencedora pelo valor global estimado do lote de R$
1.234.064,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e sessenta e quatro reais).
O valor unitário apresentado na proposta de preços foi:
Item 01 – Gás liquefeito de petróleo, botijão de 45 Kg – R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) / unidade
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
 

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

Wander da Silva Guedes
Pregoeiro
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Processo nº 04.001151.21.80
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.
O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:
 
LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA PRINCIPAL.
 
Empresa: Supergasbras Energia Ltda.
CNPJ: 19.791.896/0001-00
Quantitativo Estimado: 10.606 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 3.701.494,00 (três milhões e setecentos e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).
LOTE 04 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Empresa: Supergasbras Energia Ltda.
CNPJ: 19.791.896/0001-00
Quantitativo Estimado: 3.536 unidades.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.234.064,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e sessenta e quatro reais).
 

Wander da Silva Guedes
Pregoeiro

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021
 
Processo nº 04.001151.21.80
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 e 45 kg, para atender demanda do município
de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.
Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 e 45 kg, para atender
demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos Anexos do edital,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os menores
preços para os lotes:
 
LOTE 01 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG - COTA PRINCIPAL.
Fracassado
 
LOTE 02 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13 KG - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 01,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Fracassado
 
LOTE 03 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA PRINCIPAL.
Empresa: Supergasbras Energia Ltda
CNPJ: 19.791.896/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 3.701.494,00 (três milhões e setecentos e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).
 
LOTE 04 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 45 KG - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03,
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
Empresa: Supergasbras Energia Ltda
CNPJ: 19.791.896/0001-00
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global estimado: R$ 1.234.064,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e sessenta e quatro reais).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 
 

  Voltar

1.4.1 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


