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ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

 

Processo nº: 04.000257/21-75
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis específicos, para atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.
O Pregoeiro designado 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) - FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EMLATA, POTE OU SACHÊ COM 125
GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DEPAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82212) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$78.577,20 (setenta e oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado a possibilidade de
apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP ofertou o
valor de R$65.246,40.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$65.246,40 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
para o fornecimento de 8.280 unidades de fermento biológico, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$7,88 (sete
reais e oitenta e oito centavos)/ unidade.
 

Lote (2) - AMENDOIM TORRADO, DESCASCADO, MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005
(ANVISA) (SICAM: 19495) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado a possibilidade de
apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME ofertou o valor de
R$54.984,00.
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Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$54.984,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais), para o fornecimento
de 6.320 pacotes de amendoim torrado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$8,70 (oito reais e setenta
centavos)/ pacote.
 

Lote (3) - ERVILHA EM CONSERVA (SICAM: 62211); MILHO VERDE EM CONSERVA (SICAM: 74012) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$85.442,11 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado a possibilidade de
apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME ofertou o valor de
R$73.995,80.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$73.995,80 (setenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), para o
fornecimento para o fornecimento estimado do Item 01 - 2.740 latas de ervilha em conserva, com valor unitário correspondente
a R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos); e do Item 02 – 30.050 latas de milho verde em conserva, com valor unitário
correspondente a R$2,26 (dois reais e vinte e seis centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
 

Lote (4) - CREME DE LEITE (SICAM: 24415); MAIONESE TRADICIONAL (SICAM: 76053); MARGARINA VEGETAL (SICAM:
51690) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$338.799,95 (trezentos e trinta e oito mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos) no valor
ofertado.
 

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$338.780,00 (trezentos e trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais), para o fornecimento



para o fornecimento estimado do Item 01 - 3.000 unidades de creme de leite, com valor unitário correspondente a R$ 2,79 (dois
reais e setenta e nove centavos); do Item 02 – 6.450 unidades de maionese, com valor unitário correspondente a R$4,80
(quatro reais e oitenta centavos) e Item 03 - 2.650 KG de margarina vegetal, com valor do quilograma correspondente a
R$113,00 (cento e treze reais), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
 

Lote (5) - CANELA EM PÓ (SICAM: 76050) E MOSTARDA (SICAM: 51722) EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$1,06 (um real e seis centavos) no valor ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$77.998,94 (setenta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro
centavos), para o fornecimento de Item 01 - 13.620 unidades de canela em pó, com valor unitário correspondente a R$4,81
(quatro reais e oitenta e um centavos) e do Item 02 – 1.106 KG de mostarda, com valor do quilograma correspondente a
R$11,29 (onze reais e vinte e nove centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
 

Lote (6) - TRIGO PARA QUIBE, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 51579) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante NUTRI COMÉRCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$29.700,00
(vinte e nove mil e setecentos reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$75,00 (setenta e cinco reais) no valor ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa NUTRI COMÉRCIO EIRELI, foi declarada
vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$29.625,00 (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais), para o fornecimento de 9.875 pacotes de
trigo para quibe, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$3,00 (três reais)/ pacote.
 

Lote (7) - POLVILHO DE MANDIOCA, AZEDO, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 39838) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$88.755,00 (oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 



Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$88.755,00 (oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), para o fornecimento de
14.550 KG de polvilho de mandioca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$6,10 (seis reais e dez centavos)/ KG.
 

Lote (8) - GRÃO DE BICO, SECO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS (SICAM: 74011) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$16,30 (dezesseis reais e trinta centavos) no valor ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$54.383,70 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), para
o fornecimento de 6.815 pacotes de grão de bico, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$7,98 (sete reais e
noventa e oito centavos)/ pacote.
 

Lote (9) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$327.960,36 (trezentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$48,01 (quarenta e oito reais e um centavo) no valor ofertado.
 

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$327.912,35 (trezentos e vinte e sete reais e novecentos e doze reais e trinta e cinco
centavos), para o fornecimento para o fornecimento estimado do Item 01 - 9.645 KG de doce de banana, com valor unitário
correspondente a R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três centavos); do Item 02 – 5.190 KG de goiabada em tabletes, com valor
unitário correspondente a R$21,81 (vinte e um reais e oitenta e um centavos) e Item 03 - 5.186 KG de doce de amendoim, com
valor unitário correspondente a R$18,10 (dezoito reais e dez centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do
edital.
 



Lote (10) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$112.233,85 (cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$112.233,85 (cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), para
o fornecimento para o fornecimento estimado do Item 01 - 3.215 KG de doce de banana, com valor unitário correspondente a
R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três centavos); do Item 02 – 1.730 KG de goiabada em tabletes, com valor unitário
correspondente a R$23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) e Item 03 - 1.729 KG de doce de amendoim, com valor
unitário correspondente a R$18,10 (dezoito reais e dez centavos), conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
 

 

Lote (11) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA PRINCIPAL 75% - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante EMARTINS ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$73.993,50
(setenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa EMARTINS ATACADISTA LTDA, foi declarada
vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$73.993,50 (setenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), para o
fornecimento de 25.515 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$2,90 (dois reais e
noventa centavos)/ pacote.
 

Lote (12) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA RESERVADA (25%)
REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante EMARTINS ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$24.664,50
(vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

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



Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa EMARTINS ATACADISTA LTDA, foi declarada
vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora com o valor
global estimado de R$24.664,50 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), para o
fornecimento de 8.505 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$2,90 (dois reais e
noventa centavos)/ pacote.
 

Lote (13) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$56.646,28 (cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
Em 27/07/2021, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi desclassificado por apresentar amostra do produto em
desacordo com o edital, conforme análise do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN, sob a seguinte
justificativa: "Em desacordo com o edital, pois a embalagem primária não dispõe do sistema de ZIP COM FECHAMENTO".
Em 27/07/2021 o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$56.700,80 (cinquenta e seis mil e setecentos reais e oitenta centavos).
Em 29/07/2021, o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação:
"solicitamos nossa desclassificação do lote 13, devido a nossa marca cotada não atender a embalagem solicitada na descrição
do item (embalagem fechamento tipo zip)".
Em 29/07/2021 o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$57.000,00
(cinquenta e sete mil reais).
Em 03/08/2021, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Pedimos nossa
desclassificação para este Lote, devido a nossa marca cotada não atender a embalagem solicitada na descrição do item
(embalagem fechamento tipo zip)".
Em 03/08/2021, o licitante AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$67.468,50 (sessenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
Em 03/08/2021, os licitantes AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP e
INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA foram convocados no chat de mensagens do lote para manifestação quanto
ao interesse em apresentar nova proposta nos termos do subitem 12.17 do edital, reduzindo os valores propostos para
56.700,80, em virtude do valor de referência para esta contratação. As propostas deveriam ser inseridas no chat de mensagens
do lote, em até 24 horas (horário de Brasília) após a convocação, sob pena de desclassificação dos mesmos por preço
excessivo.
Em 04/08/2021 apenas o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP manifestou aceitando o preço de referência,
inclusive anexando no sistema licitacoes-e a proposta ajustada.
Em 04/08/2021, o licitante AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi desclassificado por apresentar preço excessivo,
não se manifestando no chat de mensagens do lote para ofertar novo valor dentro do valor de referência, no prazo concedido
após convocação no chat de mensagens do lote, em 03/08/2021. Anexou proposta inicial no valor de 67.441,24 em 04/08/2021
as 11:09:12.
Em 04/08/2021, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP tornou-se arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais).
Como já mencionado, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP aceitou o valor de referência de R$56.700,80,
em convocação realizada em 03/08/2021.
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.



 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 12/08/2021, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$56.700,80 (cinquenta e seis mil e setecentos reais e oitenta centavos), para o fornecimento
de 5.452 unidades de uva passa branca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$10,40 (dez reais e quarenta
centavos)/ unidade.
 
Lote (14) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$10,98 (dez reais e noventa e oito centavos) no valor ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Em 27/07/2021, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi desclassificado por apresentar amostra do produto em
desacordo com o edital, conforme análise do Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN, sob a seguinte
justificativa: "Em desacordo com o edital, pois a embalagem primária não dispõe do sistema de ZIP COM FECHAMENTO".
Em 27/07/2021 o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$18.907,20 (dezoito mil e novecentos e sete reais e vinte centavos).
Em 29/07/2021, o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação:
"solicitamos nossa desclassificação do lote 14, devido a nossa marca cotada não atender a embalagem solicitada na descrição
do item (embalagem fechamento tipo zip)".
Em 29/07/2021 o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$19.000,00
(dezenove mil reais).
Em 03/08/2021, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi desclassificado a pedido sob a seguinte alegação: "Pedimos nossa
desclassificação para este Lote , devido a nossa marca cotada não atender a embalagem solicitada na descrição do item
(embalagem fechamento tipo zip)".
Em 03/08/2021, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$36.360,00 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais).
Em 03/08/2021, os licitantes R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP e INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
foram convocados no chat de mensagens do lote para manifestação quanto ao interesse em apresentar nova proposta nos
termos do subitem 12.17 do edital, reduzindo os valores propostos para 18.907,20, em virtude do valor de referência para esta
contratação. As propostas deveriam ser inseridas no chat de mensagens do lote, em até 24 horas (horário de Brasília) após a
convocação, sob pena de desclassificação dos mesmos por preço excessivo.
Em 04/08/2021 apenas o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP manifestou aceitando o valor de referência de
R$18.907,20 (dezoito mil e novecentos e sete reais e vinte centavos), inclusive anexando no sistema licitacoes-e a proposta
ajustada.
 

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

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e reprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 12/08/2021, a empresa R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$18.907,20 (dezoito mil e novecentos e sete reais e vinte centavos), para o fornecimento de



1.818 unidades de uva passa branca, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$10,40 (dez reais e quarenta
centavos)/ unidade.
 

Lote (15) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$102.595,95 (cento e dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$175,29 (cento e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) no
valor ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$102.420,66 (cento e dois mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), para o
fornecimento de 18.862 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$5,43 (cinco reais e quarenta
e três centavos)/ lata.
 

Lote (16) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 –
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$34.270,60 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta reais e sessenta centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Para fins de adequação dos valores, a empresa reduziu R$126,76 (cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) no valor
ofertado.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote com o valor global de R$34.143,84 (trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e
quatro centavos), para o fornecimento de 6.288 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$5,43
(cinco reais e quarenta e três centavos)/ lata.
 
Lote (17) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante REDE MIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais).



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

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado a possibilidade de
apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante REDE MIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ofertou
o valor de R$421.615,50.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa REDE MIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
EIRELI, foi declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada
vencedora com o valor global estimado de R$421.615,50 (quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta
centavos), para o fornecimento para o fornecimento estimado do Item 01 - 18.750 latas de sardinha em conserva, com valor
unitário correspondente a R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos); e do Item 02 – 45.150 latas de sardinha em
conserva 250 gr, com valor unitário correspondente a R$7,27 (sete reais e vinte e sete centavos), conforme especificações
constantes no Anexo I do edital.
 
Lote (18) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$140.995,95 (cento e quarenta mil e novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art.4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitado a possibilidade de
apresentação de uma melhor contra proposta, sendo que o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME ofertou o valor de
R$140.538,50.
 

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

Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$140.538,50 (cento e quarenta mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos),
para o fornecimento para o fornecimento estimado do Item 01 - 6.250 latas de sardinha em conserva, com valor unitário
correspondente a R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos); e do Item 02 – 15.050 latas de sardinha em conserva 250 gr,
com valor unitário correspondente a R$7,27 (sete reais e vinte e sete centavos), conforme especificações constantes no Anexo I
do edital.
 
Lote (19) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$215.538,15 (duzentos e quinze mil e quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 



O Licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, baseado nos termos do subitem 12.24 do Edital – “Se a mesma
empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado, sob
pena de desclassificação do licitante no lote em que ofertar o maior preço unitário”, ofertou nova proposta de preço no valor
global de R$ 212.538,15 (duzentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$ 212.538,15 (duzentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos), para o
fornecimento de 42.937 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$4,95 (quatro reais e
noventa e cinco centavos)/ pacote.
 

Lote (20) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE
19 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 

Em 07/07/2021 o licitante FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$70.849,35 (setenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
 
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
 

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.
Em conformidade com o subitem 13.5 do edital o licitante arrematante do lote apresentou amostra que foi analisada e aprovada
pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ), da SMASAC/SUSAN.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 28/07/2021, a empresa FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, foi
declarada vencedora do lote. Não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora
com o valor global estimado de R$70.849,35 (setenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), para o
fornecimento de 14.313 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$4,95 (quatro reais e
noventa e cinco centavos)/ pacote.
 

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

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

 

Processo nº: 04.000257/21-75
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis específicos, para atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.
Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na proposta
comercial apresentada, o objeto desta licitação às seguintes empresas:
 

Lote (1) - FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA, POTE OU SACHÊ COM 125
GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82212) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP



CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.280 unidades de fermento biológico, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$65.246,40 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
 

Lote (2) - AMENDOIM TORRADO, DESCASCADO, MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005
(ANVISA) (SICAM: 19495) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.320 pacotes de amendoim torrado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$54.984,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais).
 

Lote (3) - ERVILHA EM CONSERVA (SICAM: 62211); MILHO VERDE EM CONSERVA (SICAM: 74012) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 2.740 latas de ervilha em conserva e Item 02 – 30.050 latas de milho verde em
conserva, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$73.995,80 (setenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
 

Lote (4) - CREME DE LEITE (SICAM: 24415); MAIONESE TRADICIONAL (SICAM: 76053); MARGARINA VEGETAL (SICAM:
51690) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.
 

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 3.000 unidades de creme de leite; Item 02 – 6.450 unidades de maionese e Item 03 -
2.650 KG de margarina vegetal, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$338.780,00 (trezentos e trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais).
 

Lote (5) - CANELA EM PÓ (SICAM: 76050) E MOSTARDA (SICAM: 51722) EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 13.620 unidades de canela em pó e Item 02 – 1.106 KG de mostarda, conforme
especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$77.998,94 (setenta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro
centavos).
 

Lote (6) - TRIGO PARA QUIBE, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 51579) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
EMPRESA: NUTRI COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 28.110.516/0001-08
QUANTITATIVO ESTIMADO: 9.875 pacotes de trigo para quibe, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$29.625,00 (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
 



Lote (7) - POLVILHO DE MANDIOCA, AZEDO, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 39838) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.550 KG de polvilho de mandioca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$88.755,00 (oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
 

Lote (8) - GRÃO DE BICO, SECO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS (SICAM: 74011) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.815 pacotes de grão de bico, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$54.383,70 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e treis reais e setenta centavos).
 

Lote (9) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 9.645 KG de doce de banana; Item 02 – 5.190 KG de goiabada em tabletes e Item 03 -
5.186 KG de doce de amendoim, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$327.912,35 (trezentos e vinte e sete reais e novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos).
 

Lote (10) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 3.215 KG de doce de banana; Item 02 – 1.730 KG de goiabada em tabletes e Item 03 -
1.729 KG de doce de amendoim, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$112.233,85 (cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).
 

Lote (11) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA PRINCIPAL 75% - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: EMARTINS ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 40.464.205/0001-42
QUANTITATIVO ESTIMADO: 25.515 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$73.993,50 (setenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
 

Lote (12) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA RESERVADA (25%)
REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: EMARTINS ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 40.464.205/0001-42
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.505 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$24.664,50 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).



 

Lote (13) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP.
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.452 unidades de uva passa branca.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$56.700,80 (cinquenta e seis mil e setecentos reais e oitenta centavos).
 

Lote (14) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP.
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.818 unidades de uva passa branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$18.907,20 (dezoito mil e novecentos e sete reais e vinte centavos).
 

Lote (15) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 18.862 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$102.420,66 (cento e dois mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
 

Lote (16) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 –
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.288 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$34.143,84 (trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
 

Lote (17) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: REDE MIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.
CNPJ: 26.172.250/0001-00
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 18.750 latas de sardinha em conserva 125 gr e Item 02 – 45.150 latas de sardinha em
conserva 250 gr, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$421.615,50 (quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos).
 



Lote (18) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME.
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 6.250 latas de sardinha em conserva 125 gr e Item 02 – 15.050 latas de sardinha em
conserva 250 gr, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$140.538,50 (cento e quarenta mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
 

Lote (19) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 42.937 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$212.538,15 (duzentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
 

Lote (20) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE
19 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.313 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$70.849,35 (setenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

 

Processo nº: 04.000257/21-75
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis específicos, para atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional, por um período de 12 (doze) meses.
Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote, conforme
especificações constantes no edital, anexo(s) e demais documentos juntados aos autos, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos:
 

Lote (1) - FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM LATA, POTE OU SACHÊ COM 125
GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82212) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.280 unidades de fermento biológico, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$65.246,40 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
 



Lote (2) - AMENDOIM TORRADO, DESCASCADO, MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005
(ANVISA) (SICAM: 19495) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.320 pacotes de amendoim torrado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$54.984,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais).
 

Lote (3) - ERVILHA EM CONSERVA (SICAM: 62211); MILHO VERDE EM CONSERVA (SICAM: 74012) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 2.740 latas de ervilha em conserva e Item 02 – 30.050 latas de milho verde em
conserva, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$73.995,80 (setenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
 

Lote (4) - CREME DE LEITE (SICAM: 24415); MAIONESE TRADICIONAL (SICAM: 76053); MARGARINA VEGETAL (SICAM:
51690) - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL.
 

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 3.000 unidades de creme de leite; Item 02 – 6.450 unidades de maionese e Item 03 -
2.650 KG de margarina vegetal, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$338.780,00 (trezentos e trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais).
 

Lote (5) - CANELA EM PÓ (SICAM: 76050) E MOSTARDA (SICAM: 51722) EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 13.620 unidades de canela em pó e Item 02 – 1.106 KG de mostarda, conforme
especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$77.998,94 (setenta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro
centavos).
 

Lote (6) - TRIGO PARA QUIBE, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 51579) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
EMPRESA: NUTRI COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 28.110.516/0001-08
QUANTITATIVO ESTIMADO: 9.875 pacotes de trigo para quibe, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$29.625,00 (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
 

Lote (7) - POLVILHO DE MANDIOCA, AZEDO, CONFORME RDC Nº 263/2005 (ANVISA) (SICAM: 39838) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.550 KG de polvilho de mandioca, conforme anexo I do edital.



VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$88.755,00 (oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
 

Lote (8) - GRÃO DE BICO, SECO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS (SICAM: 74011) - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.815 pacotes de grão de bico, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$54.383,70 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e treis reais e setenta centavos).
 

Lote (9) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 9.645 KG de doce de banana; Item 02 – 5.190 KG de goiabada em tabletes e Item 03 -
5.186 KG de doce de amendoim, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$327.912,35 (trezentos e vinte e sete reais e novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos).
 

Lote (10) - DOCE DE BANANA (SICAM: 74009); GOIABADA EM TABLETES (SICAM: 51740); DOCE DE AMENDOIM (SICAM:
51742) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 3.215 KG de doce de banana; Item 02 – 1.730 KG de goiabada em tabletes e Item 03 -
1.729 KG de doce de amendoim, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$112.233,85 (cento e doze mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).
 

Lote (11) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA PRINCIPAL 75% - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: EMARTINS ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 40.464.205/0001-42
QUANTITATIVO ESTIMADO: 25.515 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$73.993,50 (setenta e três mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
 

Lote (12) - CANJICA BRANCA, MISTURADA, DESPELICULADA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, CONFORME
PORTARIA Nº 109, DE 24/02/1989, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SICAM: 75755) - COTA RESERVADA (25%)
REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: EMARTINS ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 40.464.205/0001-42
QUANTITATIVO ESTIMADO: 8.505 pacotes de canjica branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$24.664,50 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
 

Lote (13) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.



 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP.
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 5.452 unidades de uva passa branca.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$56.700,80 (cinquenta e seis mil e setecentos reais e oitenta centavos).
 

Lote (14) - UVA PASSA BRANCA, SEM SEMENTES, SABOR NEUTRO, TAMANHO ENTRE 18 E 23 MM, TEXTURA FIRME,
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM ZIP DE FECHAMENTO, CONTENDO 250 GRAMAS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA
DE PAPELÃO RESISTENTE (SICAM: 82213) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 – DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP.
CNPJ: 21.767.486/0001-68
QUANTITATIVO ESTIMADO: 1.818 unidades de uva passa branca, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$18.907,20 (dezoito mil e novecentos e sete reais e vinte centavos).
 

Lote (15) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 18.862 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$102.420,66 (cento e dois mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
 

Lote (16) - ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EM LATA DE 170 GRAMAS, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE 120
GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, COMERCIALMENTE ESTÉRIL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº46 DE 15
DE DEZEMBRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SICAM: 78672) - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 –
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: 6.288 latas de atum ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$34.143,84 (trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
 

Lote (17) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: REDE MIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.
CNPJ: 26.172.250/0001-00
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 18.750 latas de sardinha em conserva 125 gr e Item 02 – 45.150 latas de sardinha em
conserva 250 gr, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$421.615,50 (quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos).
 

Lote (18) - SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 125 GRAMAS (SICAM: 82503) E SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM
250 GRAMAS (SICAM:78975) – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME.
CNPJ: 23.093.277/0001-01
QUANTITATIVO ESTIMADO: Item 01 - 6.250 latas de sardinha em conserva 125 gr e Item 02 – 15.050 latas de sardinha em
conserva 250 gr, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.



VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$140.538,50 (cento e quarenta mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
 

Lote (19) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA PRINCIPAL 75% - DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 42.937 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$212.538,15 (duzentos e doze mil e quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos).
 

Lote (20) - COCO RALADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM POLPA DESIDRATADA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM
100 GRAMAS, CONFORME RDC Nº 272/2005 (ANVISA) (SICAM: 64748) - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE
19 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL.
 
EMPRESA: FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 10.803.557/0001-14
QUANTITATIVO ESTIMADO: 14.313 pacotes de coco ralado, conforme anexo I do edital.
VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$70.849,35 (setenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

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


