
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
Pregão Eletrônico nº 0203/2018 
Processo nº 04.000.238/18-25 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS: 

BISCOITOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER 
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
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) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 567.371,94 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro 
centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO 
EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de 
Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras 
foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarado 
vencedor para o LOTE 1, com o valor global estimado correspondente a R$ 567.371,94 (quinhentos e sessenta e sete mil, 
trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 567.371,94 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro 
centavos), conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 81.402 pacotes com 5 kg de 
AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, com valor unitário correspondente a R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos) o pacote, 
nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (2) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 189.123,98 (Cento e oitenta e nove mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos).  
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO 
EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de 
Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras 
foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarado 
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vencedor para o LOTE 2, com o valor global estimado correspondente a R$  189.123,98 (cento e oitenta e nove mil, cento e 
vinte e três reais e noventa e oito centavos), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 189.123,98 (cento e oitenta e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme 
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 27.134 pacotes com 5 kg de AÇÚCAR CRISTAL, 
BRANCO, com valor unitário correspondente a R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos) o pacote, nas condições 
estabelecidas no edital.  
 
LOTE (3) - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 1º classificado na etapa de lances, 
tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 496.125,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento e vinte 
e cinco reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 494.550,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta 
reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 27/08/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi desclassificado por ter apresentado 
amostra em desacordo com o estabelecido no subitem 1.9 do Anexo III. 
Em 27/08/2018, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA., 2º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado ofertado de R$ 501.900,00 (quinhentos e um mil e novecentos reais). 
Conforme disposto no subitem 11.9. do edital, confirmou-se a situação de empate do licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
com o atual arrematante, sendo  assegurado a preferência de contratação para os beneficiários da Lei Complementar nº 
123/2006. Todos os licitantes e demais interessados foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
28/08/2018 às 15:00 horas [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. 
Em 28/08/2018, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi convocado a exercer seu direito estabelecido na LC nº: 123/06 (art. 
45, inciso I), manifestando no Chat de Mensagens, das 15:05 até 15:10 horas, novo valor inferior ao atual arrematado de R$ 
501.900,00 (quinhentos e um mil e novecentos reais). 
O licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI não se pronunciou no prazo concedido (§ 3º, art.45, LC 123/06), declinando do seu 
direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006. 
O licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. permaneceu como arrematante do lote 3.  
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 501.196,80 (quinhentos e um mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos). 
Atendendo ao disposto no subitem 12.2.4.2.1., apresentou proposta escrita no valor global estimado de R$ 500.850,00 
(quinhentos mil, oitocentos e cinquenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES 
LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de 
Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras 
foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 18/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. foi declarado 
vencedor para o LOTE 3, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 500.850,00 (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme especificações constantes no 
Anexo I, para o fornecimento estimado de 78.750 KG de BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, com valor unitário 
correspondente a R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos) o KG, nas condições estabelecidas no edital.  
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LOTE (4) - BISCOITO DOCE,  TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 185.850,00 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote com 
valor global estimado de R$ 188.750,00 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global 
estimado de R$ 188.737,50 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi 
convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da 
Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras foram 
APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Nos termos do subitem 11.18 do edital, foi solicitada ao licitante a redução do valor de sua proposta ao patamar dos valores 
unitários apresentado pelo arrematante da cota principal (Lote 3), qual seja, R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos). O 
licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI manifestou a impossibilidade de igualar ao valor unitário da cota principal, porém 
apresentou contraproposta no valor global de R$ 183.750,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) , 
mantendo o percentual de diferença entre o preço ofertado não superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço. 
Em 18/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi declarado vencedor para o 
LOTE 4, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 183.750,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme especificações 
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 26.250 KG DE BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, com valor 
unitário correspondente a R$ 7,00 (sete reais) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (5) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa de 
lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 267.750,00 (duzentos e sessenta e sete mil, 
setecentos e cinquenta reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI não reduziu o valor ofertado. 
Em 06/08/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi desclassificado e inabilitado 
por não atender à convocação para entrega da documentação (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos dos 
itens 12, 13 e 14 do edital. 
Em 06/08/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 2º classificado na etapa de lances, 
tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 374.850,00 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 24/08/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi desclassificado por ter apresentado 
amostra em desacordo com o estabelecido no subitem 1.9 do Anexo III. 
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Em 24/08/2018, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 3º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 393.975,00 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e 
cinco reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., não reduziu o valor ofertado, apresentando proposta 
escrita no valor global estimado de R$ 393.975,00 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais). 
Em 14/09/2018, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., foi desclassificado em virtude de a amostra 
apresentada ter sido REPROVADA pelo painel de aprovadores com percentual inferior a 80%, conforme estabelecido no 
edital laudo do Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional - 
NCQ/SMASAC constante nos autos.  
Em 14/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 573.750,00 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e 
cinquenta reais).  
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 19/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 5, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 573.750,00 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme especificações 
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 63.750 kg de BISCOITO DOCE , TIPO ROSQUINHA DE 
CHOCOLATE, com valor unitário correspondente a R$ 9,00 (nove reais) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
LOTE (6) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 194.900,00 (cento e noventa e quatro mil e 
novecentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta 
reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 19/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 6, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), conforme especificações 
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 21.250 kg de BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE 
CHOCOLATE, com valor unitário correspondente a R$ 9,00 (nove reais) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
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LOTE (7) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., 1º classificado na etapa de lances, 
tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 297.862,50 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 297.375,00 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e cinco 
reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5. e Anexo III do edital, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 27/08/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi desclassificado por ter apresentado 
amostra em desacordo com o estabelecido no subitem 1.9. do Anexo III. 
Em 27/08/2018, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA., 2º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 298.999,66 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e 
nove reais e sessenta e seis centavos). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 298.837,50 (duzentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5. e Anexo III do edital, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES 
LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 10/09/2018, o licitante HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. foi desclassificado por ter apresentado amostra em 
desacordo com o estabelecido no subitem 1.9. do Anexo III. 
Em 10/09/2018, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 3º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do Lote 7 com valor global de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. apresentou proposta escrita no valor global estimado 
de R$ 304.687,50 (trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5. e Anexo III do edital, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 19/09/2018, o licitante W. AMARAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. foi desclassificado por ter REPROVADA a 
amostra apresentada, conforme laudo do Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional - NCQ/SMASAC constante nos autos. 
Em 19/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado na etapa de 
lances, tornou-se arrematante do Lote 7, com valor global de R$ 408.500,00 (quatrocentos e oito mil e quinhentos reais). 
Em 19/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, solicitou sua desclassificação, 
conforme registro no chat de mensagens, mediante a seguinte alegação: "Atendemos a embalagem primária e toda 
descrição do produto porém fomos desclassificados no item 8, cota reservada do item 7 por não atendermos as 
especificações da embalagem secundária de 6 Kg a 12 Kg.  
Em 20/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 5º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 7 com valor global de R$ 408.800,00 (quatrocentos e oito mil e oitocentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI apresentou proposta escrita 
no valor global estimado de R$ 408.525,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais).  
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
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pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 27/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 7, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 408.525,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), conforme especificações 
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 48.750 kg de BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, com 
valor unitário correspondente a R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
  
LOTE (8) -  BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972  (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ R$ 132.925,00 (cento e trinta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 2º classificado na etapa de 
lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos 
reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 134.875,00 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 31/08/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado por ter 
apresentado amostra em desacordo com o estabelecido no subitem 1.9 do Anexo III. 
Em 31/08/2018, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE, 3º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 8 com valor global estimado de R$ 138.744,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE reduziu o valor ofertado, apresentando proposta 
escrita no valor global estimado de R$ 138.612,50 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO 
CHAMONE foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 14/09/2018, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE foi desclassificado por ter sido REPROVADA a 
amostra apresentada, conforme laudo do Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional - NCQ/SMASAC constante nos autos. 
Em 14/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 8 com valor global de 138.745,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI apresentou proposta escrita 
no valor global estimado de R$ 136.175,00 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta e cinco reais).  
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
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Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 27/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 8, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 136.175,00 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta e cinco reais), conforme especificações 
constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 16.250 kg de BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO, 
com valor unitário correspondente a R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  

LOTE (9) - BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER  – SICAM 73970 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., 1º classificado na etapa de lances,  
tornou-se arrematante do Lote 9, com valor global de R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 369.000,00(trezentos e sessenta e nove mil reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA. foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 28/08/2018, o licitante LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi desclassificado por ter apresentado 
amostra em desacordo com o estabelecido no subitem 1.9 do Anexo III. 
Em 28/08/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, 2º classificado na etapa de lances, tornou-
se arrematante do Lote 9, com valor global de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).  
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME reduziu o valor ofertado, apresentando proposta 
escrita no valor global estimado de R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE 
ALIMENTOS EIRELI – ME foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo 
de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 03/10/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME foi 
declarado vencedor para o LOTE 9, com o valor global estimado correspondente a R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e 
nove mil e seiscentos reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), conforme especificações constantes 
no Anexo I, para o fornecimento estimado de 60.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, com valor 
unitário correspondente a R$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (10) - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER – SICAM 73970 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 10 com valor global estimado de R$ 132.800,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, apresentou proposta escrita no valor global estimado de R$ 
132.800,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos reais). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
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Em 16/08/2018, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote com 
valor global estimado de R$ 132.999,99 (cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global 
estimado de R$ 132.800,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI. 
Em 14/09/2018, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI, foi desclassificado em virtude de a amostra apresentada ter sido 
REPROVADA, conforme laudo do Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar 
e Nutricional - NCQ/SMASAC constante nos autos.  
Em 14/09/2018, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE, 3º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 10 com valor global estimado de R$ 158.599,00 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e 
nove reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE reduziu o valor ofertado, apresentando proposta 
escrita no valor global estimado de R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO 
CHAMONE foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de 
Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras 
foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 26/09/2018, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE, foi convocado a reduzir o valor de sua 
proposta ao patamar do(s) valor(es) unitário(s) apresentado(s) pelo arrematante da cota Principal (Lote 9), sendo R$ 6,16 
(seis reais e dezesseis centavos) o valor unitário ofertado para o Item do referido lote, nos termos do subitem 11.18 do edital. 
Em 27/09/2018, o licitante ALEXANDRE HENRIQUE MACHADO CHAMONE, foi desclassificado por não atender à 
solicitação de redução do valor ofertado nos termos do subitem 11.18 do edital, permanecendo o percentual de diferença 
entre o preço ofertado em relação ao menor preço, superior a 10% (dez por cento). 
Em 27/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 10, com valor global de R$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos 
reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, e nos termos do subitem 11.18 do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI não reduziu o valor ofertado. 
Em 27/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado a 
pedido, conforme registro nos chat de mensagens do portal de licitações do Banco do Brasil. 
Em 27/09/2018, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 5º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do Lote 10, com valor global de R$ 158.772,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, e nos termos do subitem 11.18 do edital, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI solicitou sua 
desclassificação.  
Em 28/09/2018, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado a pedido, devido a marca cotada 
já ter sido reprovada neste lote, conforme registro no chat de mensagens do portal de licitações do Banco do Brasil. 
Em 28/09/2018, todos os licitante REMANESCENTES foram convocados para manifestar quanto ao interesse em 
apresentarem nova proposta nos termos do subitem 11.18 do edital, reduzindo o valor de sua proposta ao patamar do valor 
unitário ofertado pelo arrematante da cota principal (Lote 9), qual seja, R$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos). A não 
manifestação pelos licitantes no prazo concedido implicaria na desclassificação dos mesmos. 
Em 28/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ofertou R$ 8,40 (oito reais e 
quarenta centavos) o preço do quilo para este lote, ficando o valor unitário superior à 10% em relação ao menor preço.  O 
licitante VERSÁTIL COMERCIO EIRELI – ME alegou não ter “condições de fazer readequação de preço conforme proposto” 
e os demais não se manifestaram no prazo estabelecido, sendo, portanto, desclassificados.  
Em 01/10/2018, diante da desclassificação de todos licitantes o LOTE 10 foi FRACASSADO, ficando aberto o prazo de 24 
horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Respeitado o prazo legal de 24 horas, não houve interposição de recurso quanto aos atos que culminaram com o lote 
FRACASSADO. 
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Em 02/10/2018, não havendo vencedor para a cota reservada a ME e EPP para o Lote 10, a empresa SUPER CESTA 
BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI  ME, vencedora da cota principal (Lote 9), foi convocada a se manifestar quanto à 
possibilidade de lhe ser adjudicado o objeto deste lote, nos mesmos valores unitários da cota principal, conforme previsto no 
subitem 11.16 do edital c/c art. 15 §1º da Lei Municipal 10.640/13. 
 Em 08/10/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI ME foi 
declarado vencedor para o LOTE 10, com o valor global estimado correspondente a R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e 
duzentos reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 15/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais), conforme especificações constantes no Anexo 
I, para o fornecimento estimado de 20.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, com valor unitário 
correspondente a R$ 6,16 (seis reais e dezesseis centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (11) -BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL  – SICAM 73973 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 193.950,00 (cento e noventa e três mil, 
novecentos e cinquenta reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, não reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 193.950,00 (cento e noventa e três mil, novecentos e 
cinquenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. 
Em 31/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado por 
ter sido REPROVADA a amostra apresentada, conforme laudo do Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal 
Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional - NCQ/SMASAC constantes nos autos. 
Em 31/08/2018, O licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI ME, 2º classificado na etapa de lances, tornou-
se arrematante do Lote 11, com valor global de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais). 
Conforme legislação vigente, foi constatada a situação de empate do licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI com a 
atual arrematante. 
Nos termos do subitem 11.9 do edital, os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
03/09/2018 -2ª feira às 15:00 h [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06,  assegurando a 
preferência de contratação. 
Em 03/09/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi convocado a exercer seu direito estabelecido pela LC 
nº 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando das 15h05min até 15h10min (horário de Brasília), nova proposta com  valor total do 
lote inferior ao atual arrematado de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais). 
O licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI não se pronunciou no prazo concedido (§ 3º, art.45, LC 123/06), 
declinando do seu direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006 e permanecendo o licitante SUPER CESTA BÁSICA 
DE ALIMENTOS EIRELI - ME arrematante do lote 11. 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME reduziu o valor ofertado, apresentando proposta 
escrita no valor global estimado de R$ 193.950,00 (Cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE 
ALIMENTOS EIRELI – ME foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo 
de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 26/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME foi 
declarado vencedor para o LOTE 11, com o valor global estimado correspondente a R$ 193.950,00 ( Cento e noventa e três 
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mil novecentos e cinquenta reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de 
recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo manifestação de intenção de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa 
declarada vencedora com o objeto foi adjudicado com o valor global estimado de R$ 193.950,00 (Cento e noventa e três mil 
novecentos e cinquenta reais), conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 22.500 kg 
de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, com valor unitário correspondente a R$ 8,62 (oito reais e 
sessenta e dois centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (12) - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL – SICAM 73973 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI não reduziu o valor ofertado. 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 2º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 12, com valor global de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais). 
Em 05/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI solicitou sua 
desclassificação em virtude de sua amostra de mesma marca ter sido desclassificada no lote 11 – Cota Principal, conforme 
mensagem registrada no chat. 
Em 05/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 3º classificado na etapa de 
lances, tornou-se arrematante do Lote 12 com valor global de R$ 71.890,00 (setenta e um mil, oitocentos e noventa reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 71.850,00 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 19/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado, nos termos do 
subitem 11.18 do edital, a reduzir os valores de sua proposta ao patamar dos valor(es) unitário(s) apresentado(s) pelo 
arrematante da cota Principal (Lote 11), sendo R$ 8,62 (oito reais e sessenta e dois centavos) o valor unitário ofertado para o 
Item do referido lote. 
Em 19/09/2018, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ofertou o valor unitário de R$ 
9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos), permanecendo na margem dos 10% (dez por cento) em relação ao menor 
preço, conforme disposto no subitem 11.18. do edital. 
Em 26/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 12, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais), conforme especificações constantes no Anexo I, para o 
fornecimento estimado de 7.500 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, com valor unitário 
correspondente a R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos) o kg, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (13) - ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580  (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 13 com valor global estimado de R$ 625.989,00 (seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e 
nove reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, reduziu o valor ofertado apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 625.408,77 (Seiscentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos). 
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Em 16/08/2018, analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e 
inabilitado por não atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará 
Sanitário comprovando o licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante M.O.T.A. COMERCIAL LTDA. – EPP, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do 
lote com valor global estimado de R$ 625.990,00 (seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais). 
Conforme legislação vigente, foi constatada a situação de empate do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI com a atual arrematante. 
Nos termos do subitem 11.9 do edital, os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
30/08/2018 às 15:00 h [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06,  assegurando a 
preferência de contratação. 
Em 30/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a exercer 
seu direito estabelecido pela LC nº 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando das 15h05min até 15h10min (horário de Brasília), 
nova proposta com valor total do lote inferior ao atual arrematado de R$ 625.990,00 (seiscentos e vinte e cinco mil, 
novecentos e noventa reais). 
O licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI não se pronunciou no prazo concedido 
(§ 3º, art.45, LC 123/06), declinando do seu direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006 e permanecendo o licitante 
M.O.T.A. COMERCIAL LTDA. – EPP arrematante do lote 13. 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante M.O.T.A. COMERCIAL LTDA. – EPP, não reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos). 
Em 06/09/2018, o licitante M.O.T.A. COMERCIAL LTDA. – EPP foi desclassificado e inabilitado por não atender à 
convocação para entrega da documentação impressa (habilitação e proposta), no prazo estabelecido e termos dos itens 14 e 
15 do edital. 
Em 06/09/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, 3º classificado na etapa de lances, tornou-
se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais). 
Conforme legislação vigente, foi constatada a situação de empate do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI com a atual arrematante. 
Nos termos do subitem 11.9 do edital, os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
10/09/2018 às 14:00 h [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06,  assegurando a 
preferência de contratação. 
Em 30/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a exercer 
seu direito estabelecido pela LC nº 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando das 14h05min até 14h10min (horário de Brasília), 
nova proposta com valor total do lote inferior ao atual arrematado de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais). 
O licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI não se pronunciou no prazo concedido 
(§ 3º, art.45, LC 123/06), declinando do seu direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006 e permanecendo o licitante 
SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME arrematante do lote 13. 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e 
setenta e sete centavos). 
Em 19/09/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME foi desclassificado por não atender à 
convocação para entrega da proposta impressa e amostra(s), no prazo estabelecido e termos do item 12 e Anexo III do 
edital. 
Em 19/09/2018, o licitante A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EIRELI, 4º classificado na etapa de lances, 
tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos 
reais). 
Conforme legislação vigente, foi constatada a situação de empate do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI com a atual arrematante. 
Nos termos do subitem 11.9 do edital, os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
19/09/2018 feira às 16:00 h [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06,  assegurando a 
preferência de contratação. 
Em 19/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a exercer 
seu direito estabelecido pela LC nº 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando das 16h05min até 16h10min (horário de Brasília), 
nova proposta com valor total do lote inferior ao atual arrematado de R$ 626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e 
quatrocentos reais). 
Em 19/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, exerceu seu direito de 
preferência estabelecido na LC nº 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando em sessão pública, nova proposta comercial com 
valor global para o lote de R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos). 
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Em 19/09/2018, o licitante A POPULAR CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado, temporariamente, 
em virtude do direito de preferência exercido pela empresa BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI em sessão pública registrada no sistema. 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 20/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 13, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo manifestação de intenção de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa 
declarada vencedora com o valor global estimado de R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais 
e setenta e sete centavos), conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 207.777 
frascos PET de 900 ml de ÓLEO DE SOJA, com valor unitário correspondente a R$ 3,01 (três reais e um centavo) o frasco, 
nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (14) -  ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 208.469,59 (duzentos e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove 
centavos). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 2º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 14, com valor global de R$ 219.900,00 (duzentos e dezenove mil e novecentos 
reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, não reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 219.551,03 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta 
e um reais e três centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Conforme disposto no subitem 11.17. do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI igualou o valor unitário ao da cota principal e apresentou nova proposta escrita no valor de R$ 208.469,59 (duzentos 
e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 
Em 20/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 14, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 208.469,59 (duzentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 69.259 frascos PET 900 ml, de ÓLEO DE 
SOJA, com valor unitário correspondente a R$ 3,01 (três reais e um centavo) o frasco, nas condições estabelecidas no edital.  
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LOTE (15) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME tornou-se arrematante do Lote 15, com 
valor global de R$ 4.998.800,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil e oitocentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, reduziu o valor ofertado, apresentando 
proposta escrita no valor global estimado de R$ 4.993.194,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e 
noventa e quatro reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE 
ALIMENTOS EIRELI - ME foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo 
de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 14/09/2018 e nos termos do subitem 11.18 do edital, foi solicitada ao licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS 
EIRELI - ME a redução do valor de sua proposta ao patamar valor unitário apresentado pelo arrematante da cota reservada 
(Lote 16), qual seja, R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos). Em concordância, o licitante apresentou proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 4.985.640,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais). 
Em 18/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME foi 
declarado vencedor para o LOTE 15, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de 
recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 4.985.640,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 755.400 pacotes de 400 gramas de LEITE 
EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, com valor unitário correspondente a R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) o pacote, 
nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (16) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 16 com valor global estimado de R$ 1.705.000,00 (um milhão, setecentos e cinco mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 1.704.686,00 (Um milhão setecentos e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 2º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do Lote 16, com valor global de R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, apresentou proposta escrita 
no valor global estimado de R$ 1.661.880,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 18/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 16, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 1.661.880,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta reais), conforme 
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 251.800 pacotes de 400 gramas de LEITE EM PÓ 
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INTEGRAL, INSTANTÂNEO, com valor unitário correspondente a R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) o pacote, nas 
condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (17) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 17, 
com valor global de R$ 188.999,99 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global 
estimado de R$ 188.889,60 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi 
convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da 
Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras foram 
APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 20/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi declarado vencedor para o 
LOTE 17, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 188.889,60 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de Item 01 - 15.840 pacotes com 500 gramas 
de AVEIA EM FLOCOS com valor unitário correspondente a R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) o pacote; Item 02 – 
37.500 pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,60 (um real e sessenta 
centavos) o pacote e Item 03 – 54.840 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,40 
(um real e quarenta centavos). 

LOTE (18) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e 
quatrocentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 124.364,00 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi convocado, 
atendendo ao disposto no subitem 11.18 do edital, a reduzir o valor de sua proposta ao patamar do(s) valor(es) unitário(s) 
apresentado(s) pelo arrematante da cota Principal (Lote 17), sendo R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) o valor 
unitário ofertado para o Item 01; R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) para o item 02 e R$ 1,40 (um real e quarenta 
centavos) para o item 03 do referido lote. 
Em 14/09/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, apresentou nova 
proposta no valor de R$ 69.264,80 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 
permanecendo o percentual de diferença entre o preço ofertado em relação ao menor preço, não superior a 10% (dez por 
cento), nos termos do edital. 
Em 20/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
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ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 18, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 69.264,80 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme 
especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de Item 01 – 5.280 pacotes com 500 gramas de AVEIA 
EM FLOCOS com valor unitário correspondente a R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos) o pacote; Item 02 – 12.500 
pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,76  (um real e setenta e seis 
centavos) o pacote e Item 03 – 18.280 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,54 
(um real e cinquenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (19) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427,  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573  , FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726 (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 19 com valor global estimado de R$ 453.900,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, apresentou proposta escrita no valor global estimado de R$ 
450.648,75 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, 2º classificado na etapa de lances, tornou-
se arrematante do Lote 19, com valor global de R$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais). 
Conforme legislação vigente, foi constatada a situação de empate do licitante NUTRI COMERCIO EIRELI com a atual 
arrematante. 
Nos termos do subitem 11.9 do edital, os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, no dia 
03/09/2018 -2ª feira às 11:00 h [horário de Brasília], para verificação e concessão do benefício da LC 123/06,  assegurando a 
preferência de contratação. 
Em 03/09/2018, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi convocado a exercer seu direito estabelecido pela LC nº 123/06 
(art. 45, inciso I), manifestando das 11h05min até 11h10min (horário de Brasília), nova proposta com  valor total do lote 
inferior ao atual arrematado de R$ 454.000,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais). 
Em 03/09/2018, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, exerceu seu direito de preferência estabelecido na LC nº 123/06 (art. 
45, inciso I), manifestando em sessão pública , nova proposta comercial com valor global para o lote de R$ 453.984,00 
(quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no valor global 
estimado de R$ 453.136,50 ( Quatrocentos e cinquenta e três mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos ), 
Em 03/09/2018, o licitante SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME, foi desclassificado, provisoriamente, em 
virtude do direito de preferência exercido pela empresa NUTRI COMERCIO EIRELI em sessão pública, conforme registrado 
no sistema. 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante NUTRI COMERCIO EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi 
convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da 
Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras foram 
APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 13/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi declarado vencedor para o 
LOTE 19, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 453.136,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de Item 01 – 37.500 pacotes com 500 gramas 
de AMIDO DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) o pacote; Item 02 – 
71.250 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 0,81  (oitenta e 
um centavos de real) o pacote; Item 03 – 42.375 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA com valor unitário 
correspondente a R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos) o pacote; e Item 04 – 97.650 pacotes com 1 kg de 
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FARINHA DE TRIGO, tipo 1,  com valor unitário correspondente a R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos) o pacote, nas 
condições estabelecidas no edital. 
 
LOTE (20) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427,  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573  , FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726  (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote 16 com valor global estimado de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita no 
valor global estimado de R$ 150.216,25 (cento e cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos). 
Analisada a documentação, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi desclassificado e inabilitado por não 
atender ao exigido na alínea “b” do subitem 13.1.2.3. do edital, uma vez que não apresentou Alvará Sanitário comprovando o 
licenciamento para a atividade de comercialização o produto/objeto do lote. 
Em 16/08/2018, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 20 
com valor global de R$ 170.999,00 (cento e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, apresentou proposta escrita no valor global estimado de R$ 170.895,00 
(cento e setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais). 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi 
convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da 
Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras foram 
APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Conforme disposto no subitem 11.17. do edital, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI igualou o valor unitário ao da Cota 
Principal (Lote 19) e apresentou nova proposta escrita no valor de R$ 151.045,50 (cento e cinquenta e um mil e quarenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
Em 13/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi declarado vencedor para o 
LOTE 20, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 151.045,50 (cento e cinquenta e um mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme 
especificações constantes no Anexo I,  para o fornecimento estimado de ITEM 01 – 12.500 pacotes com 500 gramas de 
AMIDO DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) o pacote; ITEM 02 – 
23.750 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO com valor unitário correspondente a R$ 0,81  (oitenta e um 
centavos de real) o pacote; ITEM 03 – 14.125 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA com valor unitário 
correspondente a R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos); e ITEM 04 – 32.550 pacotes com 1 kg de FARINHA DE 
TRIGO, tipo 1,  com valor unitário correspondente a R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos) o pacote, nas condições 
estabelecidas no edital. 
 
LOTE (21) - CANJICA BRANCA – SICAM 75755 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 

123/2006) 
Em 17/07/2018, o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa de lances, tornou-se 
arrematante do lote com valor global estimado de R$ 58.450,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI reduziu o valor ofertado, apresentando proposta escrita 
no valor global estimado de R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas pelo Núcleo de Controle de 
Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - NCQ/SMASAC, as amostras 
foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi declarado 
vencedor para o LOTE 21, com o valor global estimado correspondente a R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e 
vinte reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
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Em 16/10/2018, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor 
global estimado de R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais), conforme especificações constantes no Anexo 
I, para o fornecimento estimado de 27.000 pacotes com 500 gramas de CANJICA BRANCA, com valor unitário 
correspondente a R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) o pacote, nas condições estabelecidas no edital.  
 
LOTE (22) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA PRINCIPAL 75%) 
Em 17/07/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos 
reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 58.575,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 22, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo manifestação de intenção de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa 
declarada vencedora com o valor global estimado de R$ 58.575,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 16.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE 
TRIGO INTEGRAL, com valor unitário correspondente a R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) o pacote, nas 
condições estabelecidas no edital.  
 

LOTE (23) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA RESERVADA 25%) 
Em 17/07/2018, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 1º classificado na etapa 
de lances, tornou-se arrematante do lote com valor global estimado de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). 
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 
10.520/02, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, reduziu o valor ofertado, 
apresentando proposta escrita no valor global estimado de R$ 19.525,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais). 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o 
valor estimado para esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e 
habilitação do licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 e Anexo III do edital, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar amostras para o item que compõe este lote. Analisadas 
pelo Núcleo de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Assistência Alimentar, Segurança Alimentar e Cidadania - 
NCQ/SMASAC, as amostras foram APROVADAS, conforme laudos constantes dos autos. 
Em 11/09/2018, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de 
julgamento do menor preço aferido por preço unitário, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 23, ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. 
Em 16/10/2018, não havendo manifestação de intenção de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa 
declarada vencedora com o valor global estimado de R$ 19.525,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais), 
conforme especificações constantes no Anexo I, para o fornecimento estimado de 5.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE 
TRIGO INTEGRAL, com valor unitário correspondente a R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) o pacote, nas 
condições estabelecidas no edital.  

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

Wanice Lima 
Pregoeira 
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ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0203/2018 

Processo nº 04.000238/18-25 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS: BISCOITOS 
E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço unitário de cada item do lote, observadas as exigências do edital e 
anexo(s), o objeto desta licitação à seguinte empresa: 

 

LOTE (1) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 81.402 pacotes com 5 kg de AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 567.371,94 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e 
noventa e quatro centavos). 

 
LOTE (2) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 27.134 pacotes com 5 kg de AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 189.123,98 (cento e oitenta e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e oito 
centavos). 

 
LOTE (3) - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 78.750 KG de BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 500.850,00 (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta reais) 

 
LOTE (4) - BISCOITO DOCE,  TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 26.250 KG de BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 183.750,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) 

 

 
LOTE (5) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 63.750 kg de BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 573.750,00 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) 
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LOTE (6) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 21.250 kg de BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais) 
 

 
LOTE (7) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 48.750 kg de BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 408.525,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 

 
 
LOTE (8) -  BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 16.250 kg de BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 136.175,00 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta e cinco reais) 

 

LOTE (9) - BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER  – SICAM 73970 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 60.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) 
 
LOTE (10) - BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER  – SICAM 73970 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 20.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais) 

  
LOTE (11) -BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL  – SICAM 73973 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 22.500 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 193.950,00 (Cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta reais) 
 
LOTE (12) - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL – SICAM 73973 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.500 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais) 
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LOTE (13) - ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 207.777 frascos PET de 900 ml de ÓLEO DE SOJA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete 
centavos) 

 
LOTE (14) -  ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 69.259 frascos PET 900 ml, de ÓLEO DE SOJA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 208.469,59 (duzentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos) 

 
LOTE (15) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 755.400 pacotes de 400 gramas de LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 4.985.640,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta 

reais) 

 
LOTE (16) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 251.800 pacotes de 400 gramas de LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 1.661.880,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) 
 
LOTE (17) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 15.840 pacotes com 500 gramas de AVEIA EM FLOCOS, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 37.500 pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 54.840 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 188.889,60 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos) 

LOTE (18) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 5.280 pacotes com 500 gramas de AVEIA EM FLOCOS, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 12.500 pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 18.280 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):   Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 69.264,80 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 

centavos) 
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LOTE (19) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427,  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573 , FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 37.500 pacotes com 500 gramas de AMIDO DE MILHO, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 71.250 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 42.375 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA, conforme 
especificações do edital. 
Item 04  - 97.650 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 453.136,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta 

centavos) 
 

LOTE (20) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427;  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573; FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 12.500 pacotes com 500 gramas de AMIDO DE MILHO, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 23.750 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 14.125 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA, conforme 
especificações do edital. 
Item 04  - 32.550 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO, conforme especificações do 
edital.  

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 151.045,50 (cento e cinquenta e um mil e quarenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) 
 

LOTE (21) - CANJICA BRANCA – SICAM 75755 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 
123/2006) 

EMPRESA:    FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 27.000 pacotes com 500 gramas de CANJICA BRANCA, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais) 
 

LOTE (22) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 16.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 58.575,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais) 
 

LOTE (23) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 19.525,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 
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HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0203/2018 

Processo nº 04.000238/18-25 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS: 
BISCOITOS E OUTROS, POR PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, PARA ATENDER DEMANDA 
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido por preço unitário para o objeto em 
epígrafe, conforme especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos, para que 
produza seus efeitos legais e jurídicos: 
 
LOTE (1) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 81.402 pacotes com 5 kg de AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 567.371,94 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e um reais e 
noventa e quatro centavos). 

 
LOTE (2) - AÇÚCAR CRISTAL – SICAM 66637 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 27.134 pacotes com 5 kg de AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 189.123,98 (cento e oitenta e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e oito 
centavos). 

 
LOTE (3) - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 78.750 KG de BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 500.850,00 (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta reais) 

 
LOTE (4) - BISCOITO DOCE,  TIPO MAISENA – SICAM 73969 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 26.250 KG de BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 183.750,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) 

 
LOTE (5) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 63.750 kg de BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 573.750,00 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) 
 
LOTE (6) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE – SICAM 73971 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 21.250 kg de BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais) 
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LOTE (7) - BISCOITO DOCE,  TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 48.750 kg de BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 408.525,00 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 

 
 
LOTE (8) -  BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO – SICAM 73972  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 16.250 kg de BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 136.175,00 (cento e trinta e seis mil, cento e setenta e cinco reais) 

 

LOTE (9) - BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER  – SICAM 73970 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 60.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) 
 
LOTE (10) - BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER  – SICAM 73970 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 20.000 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais) 

  
LOTE (11) -BISCOITO SALGADO,  TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL  – SICAM 73973 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 22.500 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 193.950,00 (Cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta reais) 
 
LOTE (12) - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER, INTEGRAL – SICAM 73973 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 7.500 kg de BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRAKER INTEGRAL, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais) 
 
 
LOTE (13) - ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 207.777 frascos PET de 900 ml de ÓLEO DE SOJA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 625.408,77 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e setenta e sete 
centavos) 
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LOTE (14) -  ÓLEO DE SOJA – SICAM 51580 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 69.259 frascos PET 900 ml, de ÓLEO DE SOJA, conforme especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 208.469,59 (duzentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 
nove centavos) 

 
LOTE (15) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 755.400 pacotes de 400 gramas de LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 4.985.640,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta 

reais) 

 
LOTE (16) - LEITE EM PÓ INTEGRAL – SICAM 51711 (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 251.800 pacotes de 400 gramas de LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, conforme 

especificações do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 1.661.880,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) 
 
LOTE (17) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 15.840 pacotes com 500 gramas de AVEIA EM FLOCOS, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 37.500 pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 54.840 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 188.889,60 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos) 

 

LOTE (18) - AVEIA EM FLOCOS – SICAM 08619 ; FARINHA DE MILHO – SICAM 67725; FUBÁ DE MILHO – SICAM 
47434  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 5.280 pacotes com 500 gramas de AVEIA EM FLOCOS, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 12.500 pacotes com 500 gramas de FARINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 18.280 pacotes com 1 kg de FUBÁ DE MILHO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):   Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 69.264,80 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 

centavos) 
 
LOTE (19) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427,  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573 , FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726 (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 37.500 pacotes com 500 gramas de AMIDO DE MILHO, conforme 

especificações do edital. 
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Item 02 - 71.250 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 42.375 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA, conforme 
especificações do edital. 
Item 04  - 97.650 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO, conforme especificações do 
edital. 

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 453.136,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta 

centavos) 

 
LOTE (20) -  AMIDO DE MILHO – SICAM 47427;  CANJIQUINHA DE MILHO – SICAM  51573; FARINHA DE MANDIOCA 
– SICAM 47432; FARINHA DE TRIGO  – SICAM 67726  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:  NUTRI COMÉRCIO EIRELI 
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 12.500 pacotes com 500 gramas de AMIDO DE MILHO, conforme 

especificações do edital. 
Item 02 - 23.750 pacotes com 500 gramas de CANJIQUINHA DE MILHO, conforme 
especificações do edital. 
Item 03  - 14.125 pacotes com 1 kg de FARINHA DE MANDIOCA, conforme 
especificações do edital. 
Item 04  - 32.550 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO, conforme especificações do 
edital.  

VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 151.045,50 (cento e cinquenta e um mil e quarenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) 
 
LOTE (21) - CANJICA BRANCA – SICAM 75755 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 

123/2006) 

EMPRESA:    FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 27.000 pacotes com 500 gramas de CANJICA BRANCA, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 58.320,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais) 

 
LOTE (22) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA PRINCIPAL 75%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 16.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, conforme especificações 

do edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 58.575,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais) 
 
LOTE (23) - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL – SICAM 75756  (COTA RESERVADA 25%) 

EMPRESA:    BARRA DO TURVO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.500 pacotes com 1 kg de FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, conforme especificações do 

edital. 
VALOR(ES) UNITÁRIO(S):  Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 19.525,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 
 

Fuad Noman 

Secretário Municipal de Fazenda 

 


