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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020

Processo nº: 04.000910.20.42

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros - para atender ao Programa dos
Restaurantes e Refeitórios Populares, gerenciado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional.

LOTE Nº 1 - LEGUMES - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 99,40, que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 0,60%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado, nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, segundo
classificado com o valor ofertado de R$ 99,42 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital
resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,58%, passou a arrematante do lote.

Em 26/10/2020, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi inabilitado nos
termos do subitem 10.1.3.1 – a documentação do licitante não foi anexada no lote ou não esteva disponível
no sistema para verificação no ato do julgamento.

Nesta mesma data, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, terceiro classificado com o
valor ofertado de R$ 100,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 0,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado, , conforme
mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, sob a seguinte alegação: “Solicitamos a nossa
desclassificação no lote pois tivemos um equívoco na interpretação do edital e não conseguimos atender
as especificações do mesmo”.

Nesta mesma data, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME, quarto classificado com o
valor ofertado de R$ 101,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 1,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.3 do edital – não comprovou fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s). O único atestado apresentado não discrimina qual tipo de gêneros alimentícios, se perecíveis
ou não perecíveis, foram fornecidos nem os respectivos quantitativos.

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP, quinto classificado com
o valor ofertado de R$ 110,00, que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 10,00%, passou a arrematante do lote. Por ter ofertado
percentual de aumento, em desacordo com o edital, nos termos do subitem 12.14 e do art. 4º, inciso XII da
Lei Federal 10.520/02 foi solicitada a possibilidade de ser ofertado uma nova proposta mais vantajosa ao



Município. Em resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o percentual de
desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 265.479,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove
reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 2 - LEGUMES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 98,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 2,00%.

Em 20/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, segundo classificado com o
valor ofertado de R$ 100,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 0,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado, conforme
mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, sob a seguinte alegação: “Solicitamos a nossa
desclassificação no lote pois tivemos um equívoco na interpretação do edital e não conseguimos atender
as especificações do mesmo”.

Nesta mesma data, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME, terceiro classificado com o
valor ofertado de R$ 101,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 1,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.3 do edital – não comprovou fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s). O único atestado apresentado não discrimina qual tipo de gêneros alimentícios, se perecíveis
ou não perecíveis, foram fornecidos nem os respectivos quantitativos.

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP, quarto classificado com
o valor ofertado de R$ 110,00, que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 10,00%, passou a arrematante do lote. Por ter ofertado
percentual de aumento, em desacordo com o edital, nos termos do subitem 12.14 e do art. 4º, inciso XII da
Lei Federal 10.520/02 foi solicitada a possibilidade de ser ofertado uma nova proposta mais vantajosa ao
Município. Em resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o percentual de
desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 88.493,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.



LOTE 3 - FRUTAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 97,63 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 2,37%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, segundo classificado
com o valor ofertado de R$ 98,38 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 1,62%, passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art. 4º, inciso XVII da Lei 10.520/02, foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma proposta mais vantajosa ao Município. Em
resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 656.908,50 (seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e
cinquenta centavos).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 4 - FRUTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP foi o arrematante do lote com
o valor ofertado de R$ 98,28 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 1,72%.

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art. 4º, inciso XVII da Lei 10.520/02, foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma proposta mais vantajosa ao Município. Em
resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 218.980,75 (duzentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e setenta e
cinco centavos).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 5 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP foi o arrematante do lote com
o valor ofertado de R$ 97,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 3,00%.



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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 344.197,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e
cinquenta centavos).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 6 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 98,20 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 1,80%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, segundo classificado
com o valor ofertado de R$ 99,36 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,64%, passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.24 - 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, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS
LTDA – EPP ofertou para este lote o desconto de 3,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 114.732,50 (cento e quatorze mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta
centavos).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 7 – FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi o arrematante do lote
com o valor ofertado de R$ 96,50 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 3,50%.

Em 26/10/2020, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi inabilitado nos
termos do subitem 10.1.3.1 – a documentação do licitante não foi anexada no lote ou não esteva disponível
no sistema para verificação no ato do julgamento.

Nesta mesma data, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI, segundo classificado com o valor
ofertado de R$ 96,50 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 3,50%, passou a arrematante do lote.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI



EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, terceiro classificado com
o valor ofertado de R$ 99,98 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 0,02%, passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art. 4º, inciso XVII da Lei 10.520/02, foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma proposta mais vantajosa ao Município. Em
resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 282.678,00 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 8 – FOLHOSAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 96,79 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 3,21%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, segundo classificado
com o valor ofertado de R$ 99,99 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%, passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art. 4º, inciso XVII da Lei 10.520/02, foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma proposta mais vantajosa ao Município. Em
resposta, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 94.226,00 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 9 – OVOS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 98,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 2,00%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI



EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, segundo
classificado com o valor ofertado de R$ 99,50 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital
resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,50%, passou a arrematante do lote.

Em 26/10/20, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi inabilitado nos termos
do subitem 10.1.3.1 – a documentação do licitante não foi anexada no lote ou não esteva disponível no
sistema para verificação no ato do julgamento.

Nesta mesma data, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, terceiro classificado com o
valor ofertado de R$ 100,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 0,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado, , conforme
mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, sob a seguinte alegação: “Solicitamos a nossa
desclassificação no lote pois tivemos um equívoco na interpretação do edital e não conseguimos atender
as especificações do mesmo”.

Nesta mesma data, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME, quarto classificado com o
valor ofertado de R$ 100,01 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 0,01%, passou a arrematante do lote

Em 27/10/20, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.3 do edital – não comprovou fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s). O único atestado apresentado não discrimina qual tipo de gêneros alimentícios, se perecíveis
ou não perecíveis, foram fornecidos nem os respectivos quantitativos.

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP, quinto classificado com
o valor ofertado de R$ 102,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 2,00%. Por ter ofertado percentual de aumento, em desacordo
com o edital, nos termos do subitem 12.14 e do art. 4º, inciso XII da Lei Federal 10.520/02 foi solicitada a
possibilidade de ser ofertado uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Em resposta, o licitante
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o percentual de desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 143.325,00 (cento e quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

LOTE 10 – OVOS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

Em 22/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 99,95 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual único de
desconto ofertado para o lote de 0,05%.

Em 26/10/20, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado nos termos do subitem 7.2,
alínea c do edital – conforme relatório do Portal da Transparência, o licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI
EIRELI encontra-se impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(art. 7 da Lei Federal 10.520/02) até 30/07/2021 (Penalidade aplicada pelo Município de Itabirito/MG).

Nesta mesma data, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, segundo classificado com o
valor ofertado de R$ 100,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de desconto ofertado para o lote de 0,00%, passou a arrematante do lote.

Em 27/10/20, o licitante GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado, , conforme
mensagens postadas no Chat de Mensagens do lote, sob a seguinte alegação: “Solicitamos a nossa



desclassificação no lote pois tivemos um equívoco na interpretação do edital e não conseguimos atender
as especificações do mesmo”.

Nesta mesma data, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME, terceiro classificado com o
valor ofertado de R$ 100,01 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 0,01%, passou a arrematante do lote

Em 27/10/20, o licitante E-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME foi inabilitado por não atender ao
subitem 14.2.3 do edital – não comprovou fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s)
mesmo(s). O único atestado apresentado não discrimina qual tipo de gêneros alimentícios, se perecíveis
ou não perecíveis, foram fornecidos nem os respectivos quantitativos.

Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP, quarto classificado com
o valor ofertado de R$ 102,00 que em conformidade com o subitem 10.5.1 do edital resultou no percentual
único de aumento ofertado para o lote de 2,00%. Por ter ofertado percentual de aumento, em desacordo
com o edital, nos termos do subitem 12.14 e do art. 4º, inciso XII da Lei Federal 10.520/02 foi solicitada a
possibilidade de ser ofertado uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Em resposta, o licitante
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA ofertou o percentual de desconto de 2,00%.

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

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto, nos termos do item 15 do
edital, o pregoeiro declarou vencedora a empresa SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, com o
valor global estimado de R$ 47.775,00 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Nos termos do subitem 16.4, em razão da ausência de manifestação de intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA.

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

Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020

Processo nº: 04.000910.20.42

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros - para atender ao Programa dos
Restaurantes e Refeitórios Populares, gerenciado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional.

A pregoeira adjudicou, pelo critério de julgamento do tipo menor preço, apurado pelo maior
percentual único de desconto por lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:

LOTE Nº 1 - LEGUMES - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.



EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 265.479,00 (duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais).

LOTE 2 - LEGUMES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 88.493,00 (oitenta e oito
mil, quatrocentos e noventa e três reais).

LOTE 3 - FRUTAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 656.908,50 (seiscentos e
cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos).

LOTE 4 - FRUTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 218.980,75 (duzentos e
dezoito mil, novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

LOTE 5 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 3,00% (três por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 344.197,50 (trezentos e
quarenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

LOTE 6 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA



PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 3,00% (três por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 114.732,50 (cento e
quatorze mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

LOTE 7 – FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 282.678,00 (duzentos e
oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais).

LOTE 8 – FOLHOSAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 94.226,00 (noventa e
quatro mil, duzentos e vinte e seis reais).

LOTE 9 – OVOS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 143.325,00 (cento e
quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais).

LOTE 10 – OVOS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

VALOR GLOBAL DO LOTE, NA DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: R$ 47.775,00 (quarenta e sete
mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

Ô



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020

Processo nº: 04.000910.20.42

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros - para atender ao Programa dos
Restaurantes e Refeitórios Populares, gerenciado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional.

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à:

LOTE Nº 1 - LEGUMES - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 2 - LEGUMES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 3 - FRUTAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 4 - FRUTAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 5 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 3,00% (três por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 6 - TUBÉRCULOS E RIZOMAS COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA



PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 3,00% (três por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 7 – FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 8 – FOLHOSAS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 9 – OVOS - COTA PRINCIPAL, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

LOTE 10 – OVOS - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, nas condições e exigências do edital.

EMPRESA: SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA

PERCENTUAL ÚNICO DE DECONTO OFERTADO PARA O LOTE: 2,00% (dois por cento), a ser aplicado
sobre a coluna “Preço mais comum” do BOLETIM DIÁRIO DE PREÇOS COMPLETO DA CEASA-MG -
Unidade Grande BH.

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística


