
10/09/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/13

Terça-feira, 10 de Setembro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5852 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

Processo nº. 04.000320.19.95

LOTES 01, 02 E 07 AO 21

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda do município
de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 362,45 (trezentos e
sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 26/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 623.637,55
(seiscentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Açúcar cristal, branco, pacote com 5 Kg– R$ 7,55 (sete reais e cinqüenta e cinco centavos) / pacote

LOTE 02 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 208.002,51 (duzentos e oito mil dois reais e cinqüenta e um centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 120,81 (cento e vinte reais e oitenta e
um centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 26/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 207.881,70
(duzentos e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Açúcar cristal, branco, pacote com 5 Kg– R$ 7,55 (sete reais e cinqüenta e cinco centavos) / pacote

LOTE 07- BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 316.575,00 (trezentos e dezesseis mil quinhentos e setenta e cinco reais).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõem o lote.

No dia 16/07/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra
REPROVADA pelo painel de provadores (50% de aceitação para aroma/odor, 100% de aceitação para a cor, 25% de aceitação para o
sabor e textura 87,5%). De acordo com o edital, a avaliação realizada é soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo,
80% (oitenta por cento) da somatória das respostas “MUITO BOM” e “BOM” em cada quesito avaliado – cor, aroma/odor, sabor e textura.”.

No dia 17/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

No dia 23/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por não atendimento à convocação para apresentar
proposta escrita nos termos do item 12 do edital.

No dia 23/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 334.450,30 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta reais e trinta centavos).

No dia 30/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli – ME foi desclassificada por não atendimento à convocação para
apresentar proposta escrita nos termos do item 12 do edital.

No dia 30/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 359.100,00 (trezentos e cinqüenta e nove mil e cem reais).

No dia 31/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “Sr.Pregoeiro, solicitamos a desclassificação do lote, pois a marca ofertada não tem rosquinha de coco, pois o representante
da marca confundiu com a marca Galo, pois a industria Selmi empacota a marca Renata e Galo.”.

No dia 01/08/2019, a empresa Comercial Ramsay Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõe o lote. A empresa informou no chat de mensagens que o produto ofertado para este lote é o mesmo ofertado e
aprovado para a cota reservada. Desta forma, a licitante ficou dispensada da apresentação de amostra para este lote.

No dia 07/08/2019, a empresa Comercial Ramsay Eireli EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito doce, tipo rosquinha de coco – R$ 6,96 (seis reais e noventa e seis centavos) / Kg

LOTE 08 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

No dia 17/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, foi inabilitada por não atendimento aos subitens 13.1.1.1,
pois o atestado de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo 25% do previsto para o lote; 13.1.1.2 c/c 13.9,
pois o alvará sanitário foi apresentado em cópia simples e não habilita a empresa para o objeto do lote e 13.1.1.3, pois não apresentou o
balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei.

No dia 17/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõe o lote.

No dia 05/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme relatório
da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguintes motivos: “Amostra EM DESACORDO com o
Edital, POR CONTER TRANS (0,9 g na porção de 30g). De acordo com a RDC 360/2003, é considerado “NÃO CONTEM GORDURA
TRANS) quando contiver no máximo 0,2 g na porção.”.

No dia 05/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais).

No dia 16/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida no chat de
mensagens: “Sr.Pregoeiro, solicitamos a desclassificação do lote, pois a marca ofertada não tem rosquinha de coco, pois o representante
da marca confundiu com a marca Galo, pois a industria Selmi empacota a marca Renata e Galo.”.

No dia 17/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global estimado
de R$ 124.600,00 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos reais).

No dia 23/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, foi desclassificada por não manter a proposta, pois quando do lançamento da
proposta no sistema eletrônico a marca ofertada foi a Racine e apresentou proposta escrita com a marca Galo Show.

No dia 23/07/2019, a empresa Comercial Ramsay Eireli EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
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Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 3.150,00 (três mil cento e
cinqüenta reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõe o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme relatório da Subsecretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 06/08/2019, a empresa Comercial Ramsay Eireli EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 121.800,00 (cento
e vinte e um mil e oitocentos reais).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito doce, tipo rosquinha de coco – R$ 6,96 (seis reais e noventa e seis centavos) / Kg

LOTE 09 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 203.874,30 (duzentos e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

No dia 14/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à convocação
para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 31/05/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado R$ 422.492,00 (quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõem o lote.

No dia 16/07/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “EM DESACORDO com ANEXO
II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 7.”.

No dia 16/07/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 422.495,00 (quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

No dia 23/07/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. - ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à convocação
para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 23/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 425.764,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 679,15 (seiscentos e setenta e nove
reais e quinze centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõe o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme relatório da Subsecretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 06/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 425.084,85
(quatrocentos e vinte e cinco mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito salgado, tipo cream cracker integral – R$ 6,13 (seis reais e treze centavos) / Kg

LOTE 10 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Lucelio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 67.900,00 (sessenta e sete mil reais).

No dia 03/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação
inserida no chat de mensagens: “sr. pregoeiro, em face a um equivoco na interpretação da unidade de medida do item: biscoito tipo cream
crack, solicitamos nosso declinio, o iem foi acolhido em unidades desde já pedimos nossas desculpas e solicitamos nosso declinio para o
item”.

No dia 12/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 67.958,10 (sessenta e sete mil novecentos e cinqüenta e oito reais e dez centavos).

No dia 25/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à convocação
para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.



10/09/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 4/13

No dia 25/06/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 149.997,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1 (uma) amostra
de cada item que compõem o lote.

No dia 01/08/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra REPROVADA pelo
painel de provadores COM (71,6%de aceitação para o quesito COR; 85,8%de aceitação para o quesito AROMA/ODOR; 85,8% de
aceitação para o quesito SABOR e 71,6% de aceitação para o quesito TEXTURA). De acordo com o edital, a avaliação realizada é
soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da somatória das respostas entre os quesitos
MUITO BOM e BOM, para cada quesito avaliado, cor, aroma/odor, sabor e textura.”.

No dia 01/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor
global estimado de R$ 149.999,99 (cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 8.305,04 (oito mil
trezentos e cinco reais e quatro centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõe o lote. A empresa informou no chat de mensagens que o produto ofertado para este lote é o mesmo ofertado e
aprovado para a cota principal. Desta forma, a licitante ficou dispensada da apresentação de amostra para este lote.

No dia 07/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 141.694,95
(cento e quarenta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito salgado, tipo cream cracker integral – R$ 6,13 (seis reais e treze centavos) / Kg

LOTE 11 - ÓLEO DE SOJA - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 369,32 (trezentos e sessenta e nove
reais e trinta e dois centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 27/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 679.630,68
(seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Óleo de soja, refinado – R$ 3,16 (três reais e dezesseis centavos) / frasco

LOTE 12 - ÓLEO DE SOJA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Lucelio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 226.500,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais).

No dia 17/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, foi inabilitada por não atendimento aos subitens 13.1.1.1,
pois o atestado de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo 25% do previsto para o lote; 13.1.1.2 c/c 13.9,
pois o alvará sanitário foi apresentado em cópia simples e não habilita a empresa para o objeto do lote e 13.1.1.3, pois não apresentou o
balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei.

No dia 17/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 353,28 (trezentos e cinquenta e três
reais e vinte e oito centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. A empresa informou no chat de mensagens que o produto ofertado para este lote é o mesmo ofertado
e aprovado para a cota principal. Desta forma, a licitante ficou dispensada da apresentação de amostra para este lote.

No dia 27/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 226.546,72
(duzentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.
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O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Óleo de soja, refinado – R$ 3,16 (três reais e dezesseis centavos) / frasco

LOTE 13 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Alnutri Alimentos Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global
estimado de R$ 4.731.000,00 (quatro milhões setecentos e trinta e um mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 05/07/2019, a empresa Alnutri Alimentos Ltda. foi desclassificada por não apresentar as amostras nos termos do subitem 12.5 e
Anexo II do edital.

No dia 05/07/2019, a empresa Tangara Importadora e Exportadora S.A., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 4.731.810,24 (quatro milhões setecentos e trinta e um mil oitocentos e dez reais e vinte e quatro
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 17/07/2019, a empresa Tangara Importadora e Exportadora S.A. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Leite em pó, integral, pacote com 400 g – R$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e dois centavos) / pacote

LOTE 14 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

De acordo com a 2ª alteração contratual apresentada a, razão social da empresa é Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. –
EPP.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 2.691,38 (dois mil seiscentos e noventa
e um reais e trinta e oito centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu R$ 262.878,96 (duzentos e
sessenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

No dia 23/07/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 1.734.429,66 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Leite em pó, integral, pacote com 400 g – R$ 6,07 (seis reais e sete centavos) / pacote

LOTE 15 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 145.350,00 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 28/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 2 (farinha de milho) julgada
reprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Não
atende o ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 7”.

No dia 28/06/2019, a empresa J P Loes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 145.398,00 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 11/07/2019, a empresa J P Loes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 145.327,20
(cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Aveia, em flocos finos, pacote com 500 g – R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos) / pacote

Item 02 – Farinha de milho, pacote com 500 g – R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) / pacote

Item 03 – Fubá de milho, pacote com 1 Kg – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) / pacote

LOTE 16 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 28/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 2 (farinha de milho) julgada
reprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Não
atende o ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 7”.

No dia 28/06/2019, a empresa J P Loes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 1.356,35 (um mil trezentos
e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 11/07/2019, a empresa J P Loes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 48.443,65
(quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Aveia, em flocos finos, pacote com 500 g – R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos) / pacote

Item 02 – Farinha de milho, pacote com 500 g – R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) / pacote

Item 03 – Fubá de milho, pacote com 1 Kg – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) / pacote

LOTE 17 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 401.800,00 (quatrocentos e um mil e oitocentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 05/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 3 julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra em desacordo com o
edital no item classe”. A empresa apresentou a classe média e o edital exige a classe fina.

No dia 05/07/2019 - Em razão da desclassificação da empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, foi verificada a ocorrência de situação de
empate prevista na Lei Complementar 123/06.

No dia 08/07/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa Potencial
Distribuidora Eireli declinou do direito, não apresentando nova proposta de valor inferior a do atual arrematante dentro do prazo
estabelecido.

No dia 08/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 401.850,02 (quatrocentos e um mil oitocentos e cinqüenta reais e dois centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 123,55 (cento e vinte e três reais e
cinquenta e cinco centavos).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 22/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli – ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
401.726,47 (quatrocentos e um mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Amido de milho, pacote com 500 g – R$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos) / pacote

Item 02 – Canjiquinha de milho, pacote com 500 g – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) / pacote

Item 03 – Farinha de mandioca, pacote com 1 Kg – R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 04 – Farinha de trigo, pacote com 1 Kg – R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos) / pacote

LOTE 18 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 132.335,00 (cento e trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 03 julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com ANEXO II
do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 7”.

No dia 02/07/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 132.340,00 (cento e trinta e dois mil trezentos e quarenta reais).

No dia 08/07/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, foi inabilitada por não atendimento aos subitens 13.1.1.1,
pois o atestado de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo 25% do previsto para o lote; 13.1.1.2 c/c 13.9,
pois o alvará sanitário foi apresentado em cópia simples e não habilita a empresa para o objeto do lote e 13.1.1.3, pois o balanço
patrimonial não foi apresentado na forma da lei: não apresentou os termos de abertura e encerramento, não apresentou a demonstração
contábil, não estava registrado/autenticado na Junta Comercial ou órgão equivalente.

No dia 08/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor
global estimado de R$ 132.550,00 (cento e trinta e dois mil quinhentos e cinqüenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 57,15 (cinqüenta e sete reais e quinze
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 22/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 132.492,85
(cento e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Amido de milho, pacote com 500 g – R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) / pacote

Item 02 – Canjiquinha de milho, pacote com 500 g – R$ 0,73 (setenta e três centavos) / pacote

Item 03 – Farinha de mandioca, pacote com 1 Kg – R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) / pacote

Item 04 – Farinha de trigo, pacote com 1 Kg – R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos) / pacote

LOTE 19 – CANJICA BRANCA

No dia 31/05/2019, a empresa Lucelio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais).

No dia 14/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, foi inabilitada por não atendimento aos subitens 13.1.1.1,
pois o atestado de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo 25% do previsto para o lote; 13.1.1.2 c/c 13.9,
pois o alvará sanitário foi apresentado em cópia simples e não habilita a empresa para o objeto do lote e 13.1.1.3, pois não apresentou o
balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei.

No dia 17/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 36.349,80 (trinta e seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 28/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra em desacordo com o edital, tipo
2”.

No dia 28/06/2019 - Em razão da desclassificação da empresa Potencial Distribuidora Eireli, foi verificada a ocorrência de situação de
empate prevista na Lei Complementar 123/06.

No dia 01/07/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli declinou do direito, não apresentando nova proposta de valor inferior a do atual arrematante dentro do prazo
estabelecido.

No dia 01/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 36.425,02 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

No dia 01/07/2019, foi verificado um equívoco na elaboração do edital cuja participação foi ampla, sendo que o correto seria a sua
destinação para a disputa exclusiva de empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/06, conforme disposto no art. 48, inciso I do
referido dispositivo legal.

Considerando que algumas empresas não beneficiárias participaram da disputa, inclusive tendo se tornado arrematante, ficou configurado
que o equívoco, além de descumprir o preceito legal, também causou prejuízos a seu destinatários.

Diante do exposto, o lote foi declarado anulado.

LOTE 20 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUIMICO - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e três mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter as amostras julgadas reprovadas conforme relatório
da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos seguintes motivos: Item 01- “Amostra em DESACORDO
com o Edital, farinha de trigo comum” e Item 02 –” Em DESACORDO com ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra
item 7.”.

No dia 02/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global estimado
de R$ 154.999,99 (cento e cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 114,61 (cento e quatorze reais e
sessenta e um centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 15/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 154.885,38 (cento e
cinqüenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Farinha de trigo integral, pacote com 1 Kg – R$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) / pacote

Item 02 – Fermento químico em pó, embalagem com 250 g – R$ 3,17 (três reais e dezessete centavos) / unidade

LOTE 21 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 20 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote.

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter as amostras julgadas reprovadas conforme relatório
da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos seguintes motivos: Item 01- “Amostra em DESACORDO
com o Edital, farinha de trigo comum” e Item 02 –” Em DESACORDO com ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra
item 7.”.

No dia 02/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global estimado
de R$ 51.844,30 (cinqüenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 211,48 (duzentos e onze
reais e quarenta e oito centavos).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3 (três) amostras
de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas conforme relatório da
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 15/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 51.632,82 (cinqüenta e um
mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Farinha de trigo integral, pacote com 1 Kg – R$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) / pacote

Item 02 – Fermento químico em pó, embalagem com 250 g – R$ 3,17 (três reais e dezessete centavos) / unidade

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

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

Processo nº. 04.000320.19.95

LOTES 01, 02 E 07 AO 21

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda do município
de Belo Horizonte.

A pregoeira 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 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 623.637,55 (seiscentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

LOTE 02 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 207.881,70 (duzentos e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

LOTE 07- BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Comercial Ramsay Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais)

LOTE 08 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Comercial Ramsay Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais)
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LOTE 09- BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 425.084,85 (quatrocentos e vinte e cinco mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

LOTE 10 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 141.694,95 (cento e quarenta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 11 - ÓLEO DE SOJA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 679.630,68 (seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos)

LOTE 12 - ÓLEO DE SOJA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 226.546,72 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)

LOTE 13 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Tangara Importadora e Exportadora S.A.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 4.731.810,24 (quatro milhões setecentos e trinta e um mil oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos)

LOTE 14 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.734.429,66 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis
centavos)

LOTE 15 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 145.327,20 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

LOTE 16 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 48.443,65 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)
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LOTE 17 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
PRINCIPAL 75%

Empresa: Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 401.726,47 (quatrocentos e um mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)

LOTE 18 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 132.492,85 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)

LOTE 20 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUIMICO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Nutri Comércio Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 154.885,38 (cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

LOTE 21 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 20 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Nutri Comércio Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 51.632,82 (cinqüenta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

Processo nº. 04.000320.19.95

LOTES 01, 02 E 07 AO 21

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda do município
de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para
atender demanda do município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os
lotes:

LOTE 01 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 623.637,55 (seiscentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

LOTE 02 - AÇÚCAR CRISTAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
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Valor global estimado: R$ 207.881,70 (duzentos e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

LOTE 07- BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Comercial Ramsay Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais)

LOTE 08 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Comercial Ramsay Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais)

LOTE 09- BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 425.084,85 (quatrocentos e vinte e cinco mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

LOTE 10 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 141.694,95 (cento e quarenta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)

LOTE 11 - ÓLEO DE SOJA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 679.630,68 (seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos)

LOTE 12 - ÓLEO DE SOJA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 226.546,72 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)

LOTE 13 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Tangara Importadora e Exportadora S.A.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 4.731.810,24 (quatro milhões setecentos e trinta e um mil oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos)

LOTE 14 - LEITE EM PÓ, INTEGRAL - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.734.429,66 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis
centavos)
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LOTE 15 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 145.327,20 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

LOTE 16 - AVEIA, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 48.443,65 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

LOTE 17 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
PRINCIPAL 75%

Empresa: Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 401.726,47 (quatrocentos e um mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)

LOTE 18 - AMIDO DE MILHO, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE TRIGO - COTA
RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 132.492,85 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)

LOTE 19 – CANJICA BRANCA

Anulado

LOTE 20 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUIMICO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Nutri Comércio Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 154.885,38 (cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

LOTE 21 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 20 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Nutri Comércio Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 51.632,82 (cinqüenta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 


