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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019

Processo nº 04.000.459/19-75

Objeto: Aquisição de carnes bovina e suína, submetidas a congelamento rápido e individual (IQF), para atender demanda do Programa de Alimentação
Escolar e do Programa de Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial, gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania.

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

Lote (1) - CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 06/05/2019 o licitante NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais).

Em 07/05/2019 o licitante NUTRI-ALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi desclassificado a pedido sob a alegação de que "nosso
cálculo foi baseado em somente um dos itens do lote 01". Nessa mesma data o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 2º
classificado com o valor global ofertado de R$3.399.900,00 (Três milhões, trezentos e noventa e nove mil e novecentos reais), passou à arrematante do
lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.4 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas pela
SUSAN (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/06/2019, a empresa FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$3.399.161,25 (Três milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e
vinte e cinco centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Carne bovina, acém, porcionada em cubos, conforme anexo I do edital. SICAM: 77585. Quantidade: 154.500 Kg. Preço unitário: R$14,99/ Kg.

Item 02 – Carne bovina, acém, moída, conforme anexo I do edital. SICAM: 77583. Quantidade: 88.425 Kg. Preço unitário: R$12,25/ Kg.

Lote (2) - CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 06/05/2019 o licitante BSM ATACADISTA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$3.239.000,00 (Três milhões, duzentos e
trinta e nove mil reais).

Ainda em 06/05/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado
pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo, o licitante BSM ATACADISTA EIRELI ofertou nova proposta no valor de R$1.299.648,75
(Um milhão, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Em 12/06/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para o item 02 deste lote (R$16,05/ Kg) se encontrar maior que o valor ofertado para o item 02
do lote 01 (R$12,25/ Kg), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante BSM ATACADISTA EIRELI em apresentar uma nova proposta nos
termos do subitem 11.18 do edital. Dentro do prazo estabelecido, o licitante 1º arrematante do lote não ofertou nova proposta.



Em 17/06/2019 o licitante BSM ATACADISTA EIRELI foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou enviar nova
proposta com valor contendo diferença de até 10% em relação ao valor unitário do item 02 da cota principal).

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a ME e EPP (lote 02), em 18/06/2019, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, vencedor da cota principal (lote 01) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade
de lhe ser adjudicado o objeto da cota reservada, nas mesmas condições já ofertadas para a cota principal, conforme previsto no subitem 11.16 do
edital c/c art. 15, § 1º da Lei Municipal. 10.640/13.

Em 19/06/2019, por ter concordado em ofertar para o lote 02 os mesmos produtos, nas mesmas condições já ofertadas para o lote 01, o licitante FRIGO
SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi convocado para apresentar proposta nos termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca (Frigo Seleta) para os lotes 01 e 02, e esta marca já havia sido analisada e aprovada no
lote 01 (cota principal) pelo NCQ/ SUSAN, o licitante foi dispensado da apresentação de amostras para o lote 02, conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/06/2019, a empresa FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.133.053,75 (Um milhão, cento e trinta e três mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco
centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

Item 01 – Carne bovina, acém, porcionada em cubos, conforme anexo I do edital. SICAM: 77585. Quantidade: 51.500/ Kg. Preço unitário: R$14,99/ Kg.

Item 02 – Carne bovina, acém, moída, conforme anexo I do edital. SICAM: 77583. Quantidade: 29.475/ Kg. Preço unitário: R$12,25/ Kg.

Lote (3) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 06/05/2019 o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 1º classificado com o valor global ofertado de R$1.244.700,00 (Um milhão,
duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais) passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.4 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou as amostras que foram analisadas e aprovadas pela
SUSAN (Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 04/06/2019, a empresa FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$1.244.020,66 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, vinte reais e sessenta e seis
centavos), sendo o seguinte valor unitário do item:

Item 01 – Carne suína, pernil, porcionada em iscas, conforme anexo I do edital. SICAM: 77587. Quantidade: 94.387 Kg. Preço unitário: R$13,18/ Kg.

Lote (4) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

Em 06/05/2019 o licitante BSM ATACADISTA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$943.890,00 (Novecentos e quarenta e
três mil, oitocentos e noventa reais).

Ainda em 06/05/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado
pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo, o licitante BSM ATACADISTA EIRELI ofertou nova proposta no valor de R$496.486,14
(Quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

Em 12/06/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para o item 01 deste lote (R$15,78/ Kg) se encontrar maior que o valor ofertado para o item 01
do lote 03 (R$13,18/ Kg), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante BSM ATACADISTA EIRELI em apresentar uma nova proposta nos
termos do subitem 11.18 do edital. Dentro do prazo estabelecido, o licitante 1º arrematante do lote não ofertou nova proposta.



Em 17/06/2019 o licitante BSM ATACADISTA EIRELI foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou enviar nova
proposta com valor contendo diferença de até 10% em relação ao valor unitário do item 01 da cota principal).

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a ME e EPP (lote 04), em 18/06/2019, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, vencedor da cota principal (lote 03) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto à possibilidade
de lhe ser adjudicado o objeto da cota reservada, nas mesmas condições já ofertadas para a cota principal (R$13,18/Kg), conforme previsto no subitem
11.16 do edital c/c art. 15, § 1º da Lei Municipal. 10.640/13.

Em 19/06/2019, por ter concordado em ofertar para o lote 04 os mesmos produtos, nas mesmas condições já ofertadas para o lote 03, o licitante FRIGO
SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi convocado para apresentar proposta nos termos do edital.

Considerando também que o Licitante ofertou a mesma marca (Frigo Seleta) para os lotes 03 e 04, e esta marca já havia sido analisada e aprovada no
lote 03 (cota principal) pelo NCQ/ SUSAN, o licitante foi dispensado da apresentação de amostras para o lote 04, conforme documento anexo aos autos.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/06/2019, a empresa FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi declarada
vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$414.682,34 (Quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), sendo o seguinte valor unitário do item:

Item 01 – Carne suína, pernil, porcionada em iscas, conforme anexo I do edital. SICAM: 77587. Quantidade: 31.463 Kg. Preço unitário: R$13,18/ Kg.

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

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019

Processo nº 04.000.459/19-75

Objeto: Aquisição de carnes bovina e suína, submetidas a congelamento rápido e individual (IQF), para atender demanda do Programa de Alimentação
Escolar e do Programa de Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial, gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania.

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

Lote (1) - CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$3.399.161,25 (Três milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Lote (2) – CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$1.133.053,75 (Um milhão, cento e trinta e três mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Lote (3) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.



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

- VALOR GLOBAL: R$1.244.020,66 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, vinte reais e sessenta e seis centavos).

Lote (4) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$414.682,34 (Quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019

Processo nº 04.000.459/19-75

Objeto: Aquisição de carnes bovina e suína, submetidas a congelamento rápido e individual (IQF), para atender demanda do Programa de Alimentação
Escolar e do Programa de Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial, gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania.

Homologo a licitação relativa para atender às unidades escolares da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira para que produza seus
efeitos legais e jurídicos:

Lote (1) - CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$3.399.161,25 (Três milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Lote (2) – CARNE BOVINA, ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS (SICAM: 77585) E CARNE BOVINA, ACÉM, MOÍDA (SICAM: 77583) - COTA
RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$1.133.053,75 (Um milhão, cento e trinta e três mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Lote (3) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$1.244.020,66 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, vinte reais e sessenta e seis centavos).

Lote (4) - CARNE SUÍNA, PERNIL, PORCIONADA EM ISCAS (SICAM: 77587) – COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.

- EMPRESA: Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda.

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

- VALOR GLOBAL: R$414.682,34 (Quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

João Antônio Fleury Teixeira



Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


