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Sexta-feira, 3 de Janeiro de 2020 Ano ???ano.2020??? - Edição N.: 5927

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2019

Processo Nº 04-001.753/19-68
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis – macarrões, para atender demanda do Município de Belo
Horizonte.

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 01 – MACARRÃO - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, a empresa A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global de R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos) no valor
ofertado.
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
A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 do edital, as amostras apresentadas pelo licitante A POPULAR CESTAS BASICAS DE
ALIMENTOS EIRELI, foram analisadas e aprovadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ) da SMASAC/SUSAN.
O Licitante A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI, baseado nos termos do subitem 11.17 do Edital – “Se a mesma empresa
vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado”, ofertou nova proposta de preço
no valor global de R$ 476.455,50 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) para o lote 1,
em razão dos menores valores unitários ofertados para o lote 02.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as
exigências do edital e seus anexos, a empresa A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI , foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI no valor global estimado de R$ 476.455,50 (quatrocentos e setenta e seis mil e
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme
especificações constantes no Anexo I do Edital:

Item 01 – Macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA -
R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) / pacote;
Item 02 - Macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA - R$ 1,61 (um
real e sessenta e um centavos) / pacote;
Item 03 - Macarrão tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA - R$ 1,62 (um
real e sessenta e dois centavos) / pacote;
Item 04 - Macarrão tipo parafuso integral, pacote com 500 gramas, conforme rdc nº263/2005, da ANVISA - R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove
centavos) / pacote.

LOTE 02 – MACARRÃO - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
No dia 22/11/2019, a empresa POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global
de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 34,60 (trinta e quatro reais e sessenta centavos) no valor
ofertado.
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
POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 do edital, as amostras apresentadas para os itens 02 e 04 pelo licitante POTENCIAL
DISTRIBUIDORA EIRELI, foram analisadas e reprovadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ) da SMASAC/SUSAN, o relatório de
análise encontra-se anexado nos autos.

Em 11/12/2019, a empresa A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global de R$ 158.990,00 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e noventa reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 171,50 (cento e setenta e um reais e cinquenta centavos)
no valor ofertado.
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
A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI.
Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.5 do edital, as amostras apresentadas pelo licitante A POPULAR CESTAS BASICAS DE
ALIMENTOS EIRELI, foram analisadas e aprovadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade (NCQ) da SMASAC/SUSAN. Por ter atendido a todas
as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus
anexos, a empresa A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI, foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa
A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI no valor global estimado de R$ 158.818,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e
dezoito reais e cinquenta centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA -
R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) / pacote;
Item 02 - Macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA - R$ 1,61 (um
real e sessenta e um centavos) / pacote;
Item 03 - Macarrão tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução rdc nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA - R$ 1,62 (um
real e sessenta e dois centavos) / pacote;
Item 04 - Macarrão tipo parafuso integral, pacote com 500 gramas, conforme rdc nº263/2005, da ANVISA - R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove
centavos) / pacote.

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

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2019

Processo Nº 04-001.753/19-68
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis – macarrões, para atender demanda do Município de Belo
Horizonte.
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O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:

LOTE 01 – MACARRÃO - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 476.455,50 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

LOTE 02 – MACARRÃO - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Empresa: A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI.
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 158.818,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2019

Processo Nº 04-001.753/19-68
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis – macarrões, para atender demanda do Município de Belo
Horizonte.

Homologo a licitação relativa à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - macarrões, conforme especificações constantes nos
Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os
menores preços para os lotes:

LOTE 01 – MACARRÃO - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 476.455,50 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

LOTE 02 – MACARRÃO - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Empresa: A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS EIRELI.
Valores unitários: Conforme ata de sessão pública.
Valor global: R$ 158.818,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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