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ATA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

 

Processo nº: 04.000101.21.76

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis: feijões e outros, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do

município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

 

LOTE 1 - COTA PRINCIPAL ARROZ, BENEFICIADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado

de R$ 2.606.516,70.

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 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VASCONCELOS INDUSTRIA

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO no valor global estimado de R$ 2.606.516,70 (dois milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta

centavos).

 

LOTE Nº 2 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, BENEFICIADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 1.040.000,00.

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

Nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados (unitário e

global) não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor – o licitante REDE MIX

COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado ofertado de R$ 955.722,79.

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 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa REDE MIX COMERCIO E

DISTRIBUIDORA EIRELI no valor global estimado de R$ 955.722,79 (novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 3 COTA PRINCIPAL ARROZ, PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 1.124.472,00.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI apresentou sua proposta

no valor global estimado ofertado de R$ 1.123.952,42.

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 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi declarada vencedora do lote.
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Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PLIMAX IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI no valor global estimado de R$ 1.123.952,42 (um milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois

centavos).

 

LOTE Nº 4 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, PARBOILIZADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 490.000,00.

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

Nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados (unitário e

global) não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor – o licitante REDE MIX

COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado ofertado de R$ 412.067,60.

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 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa REDE MIX COMERCIO E

DISTRIBUIDORA EIRELI no valor global estimado de R$ 412.067,60 (quatrocentos e doze mil, sessenta e sete reais e sessenta centavos).

 

LOTE Nº 5 COTA PRINCIPAL FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 2.317.150,99.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global

estimado ofertado de R$ 2.316.333,55.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 2.316.333,55 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

 

LOTE Nº 6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1

E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VAREJAO DESTAK LTDA – ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 800.000,00.

Em 08/07/21, o licitante VAREJAO DESTAK LTDA – ME, licitante não cadastrado no SUCAF e não cadastrado no CAGEF, foi inabilitado por não atender ao subitem

10.1.3.1 do edital. Encontram-se anexados 6 arquivos de tamanho iguais a 0,108 MB, porém ao fazer o download é apresentada uma folha em branco em todos os 6

arquivos e desclassificado, conforme mensagem postada no Chat de Mensagem do lote sob a seguinte alegação: Favor desconsiderar proposta, pois houve um erro ao

digitar.

Nesta mesma data, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 912.788,17, passou a arrematante do lote.

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

Nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados (unitário e

global) não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor – o licitante NUTRI

COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado ofertado de R$ 849.129,95.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 849.129,95 (oitocentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

 

LOTE Nº 7 COTA PRINCIPAL FEIJÃO ROXO, TIPO 1 E LENTILHA SECA, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 381.690,00.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado

ofertado de R$ 381.597,82.
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Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-

se a classificação da proposta da NUTRI COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 381.597,82 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 8 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO ROXO LENTILHA

SECA, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 129.018,36.

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

Nos termos do subitem 12.24 do edital - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário

apresentado, sob pena de desclassificação do licitante no lote em que ofertar o maior preço unitário – o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no

valor global estimado ofertado de R$ 127.208,28.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 127.208,28 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).

 

LOTE Nº 9 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO – EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 60.300,00.

Em 08/07/21, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO – EPP foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagem sob a seguinte

alegação: solicitamos a nossa desclassificação, pois lançamos o preço errado seria R$ 600.300,00 e não R$ 60.300,00.

Nesta mesma data, o licitante AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 63.598,05, passou a

arrematante do lote.

Em 08/07/21, o licitante AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagem sob a seguinte

alegação: solicitamos a nossa desclassificação, o lance seria R$ 363.598,05. Ao digitar houve erro, favor desconsiderar o lance dado.

Nesta mesma data, o licitante PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado de R$ 314.200,00, passou a

arrematante do lote.

Em 08/07/21, todos os licitantes foram convocados para abertura de nova sessão pública, agendada para as 14:00 h do dia 12/07/21, para exercício do direito estabelecido

no art. 45, inciso I, da LC 123/06, conforme mensagens postadas no Chat de Mensagem do lote.

Em 12/07/21, o licitante REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi convocado a exercer seu direito de preferência, ofertando um preço menor que o do

arrematante do lote.

Exercendo o direito estabelecido em lei, o licitante REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ofertou o novo valor global estimado de R$ 313.803,00.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI apresentou sua

proposta no valor global estimado ofertado de R$ 312.572,40.

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

se a classificação da proposta da REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa REDE MIX COMERCIO E

DISTRIBUIDORA EIRELI no valor global estimado de R$ 312.572,40 (trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

 

LOTE Nº 10 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 109.000,00.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado

ofertado de R$ 108.703,00.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI.
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Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 108.703,00 (cento e oito mil, setecentos e três reais).

 

LOTE Nº 11 COTA PRINCIPAL SAL REFINADO E COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado

de R$ 166.591,50.

Em 20/07/21, o licitante VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO foi desclassificado, conforme mensagem postada no Chat de

Mensagem do lote sob a seguinte alegação: neste item oferecemos proposta apenas do item SAL REFINADO, não temos interesse em fornecer o item COLORIFICO,

portanto pedimos a desclassificação do lote.

Nesta mesma data, o licitante FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 178.283,33

passou a arrematante do lote.

Em 22/07/21, o licitante FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado, conforme mensagem postada no Chat de Mensagem do lote, sob a

seguinte alegação: A empresa Flexx pede desclassificação do lote 11, pois ao entrarmos em contato com o fornecedor dos itens fomos informados que os itens estão em

alta impossibilitando a empresa de assumir o compromisso.

Nesta mesma data, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME, terceiro classificado com o valor global estimado de R$ 229.564,55, passou a arrematante do lote.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global

estimado ofertado de R$ 229.014,73.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 229.014,73 (duzentos e vinte e nove mil, quatorze reais e setenta e três centavos).

 

LOTE Nº 12 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 SAL REFINADO E

COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 135.890,00.

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

Nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados (unitário e

global) não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor – o licitante FORTE

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado ofertado de R$ 83.864,62.

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 FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa FORTE COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI no valor global estimado de R$ 83.864,62 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 13 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO BRANCO, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 35.999,98.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global

estimado ofertado de R$ 35.971,80.

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

se a classificação da proposta da VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 35.971,80 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos).
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LOTE Nº 14 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 74.186,99.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global

estimado ofertado de R$ 74.182,69.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 74.182,69 (setenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 15 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 26.078,00.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado

ofertado de R$ 25.315,72.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 NUTRI COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 25.315,72 (vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 16 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 VINAGRE DE MAÇÃ, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 44.555,55.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global

estimado ofertado de R$ 44.538,00.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 44.538,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais).

LOTE Nº 17 COTA PRINCIPAL MACARRÃO, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 478.824,61.

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

Nos termos do subitem 13.2.4.2.1 - Adequação dos valores global e unitários – o licitante PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI apresentou sua proposta

no valor global estimado ofertado de R$ 478.783,71.

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 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PLIMAX IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI no valor global estimado de R$ 478.783,71 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

 

LOTE Nº 18 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 17 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme

edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 184.998,98.
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Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do nos termos do subitem 12.25 do edital - Havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços

ofertados (unitário e global) não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor – o

licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor global estimado ofertado de R$ 173.904,36.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 173.904,36 (cento e setenta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

 

LOTE Nº 19 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme edital e anexos.

Em 05/07/21, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO – EPP foi o arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 59.000,00.

Em 26/07/21, o licitante R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO – EPP foi desclassificado, conforme relatório de análise do NSC, por ofertar produto em desacordo

com o edital, pois não consta na embalagem do produto informação “DE SÊMOLA”.

Nesta mesma data, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 59.824,00, passou a arrematante

do lote.

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

Nos termos do subitem 12.14 do edital e do art. 4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02– o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI apresentou sua proposta no valor

global estimado ofertado de R$ 59.554,00.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 13.5 e Anexo IV do edital, as amostras dos produtos ofertados por essa empresa foram analisadas pelo Núcleo de Controle de Qualidade da

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional sendo considerados aprovados.

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 VERSATIL COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Nos termos do subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI no

valor global estimado de R$ 59.554,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

 

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

 

Giselle M. N. Mattar

Pregoeira da Disputa

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 021/2021

 

Processo nº: 04.000101.21.76

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis: feijões e outros, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do

município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do tipo menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta

licitação à:

 

LOTE 1 - COTA PRINCIPAL ARROZ, BENEFICIADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO

CNPJ: 03.647.755/0001-70

OBJETO: 159.909 pacotes de arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 16,30/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.606.516,70 (dois milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos).

 

LOTE Nº 2 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, BENEFICIADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00
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OBJETO: 53.303 pacotes de arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 17,93/pacote.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 955.722,79 (novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 3 COTA PRINCIPAL ARROZ, PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

CNPJ: 24.654.133/0002-20

OBJETO: 61.654 pacotes de arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 18,23/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.123.952,42 (um milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 4 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, PARBOILIZADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00

OBJETO: 20.552 pacotes de arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 20,05/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 412.067,60 (quatrocentos e doze mil, sessenta e sete reais e sessenta centavos).

 

LOTE Nº 5 COTA PRINCIPAL FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 345.097 pacotes de feijão carioca, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 84.165 pacotes de feijão preto, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas instruções normativas nº 12

(2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 5,50/pacote de feijão carioca e R$ 4,97/pacote de feijão preto.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.316.333,55 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

 

LOTE Nº 6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1

E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 115.033 pacotes de feijão carioca, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 28.055 pacotes de feijão preto, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas instruções normativas nº 12

(2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 6,05/pacote de feijão carioca e R$ 5,46/pacote de feijão preto.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 849.129,95 (oitocentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

 

LOTE Nº 7 COTA PRINCIPAL FEIJÃO ROXO, TIPO 1 E LENTILHA SECA, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 37.882 pacotes de feijão roxo, tipo 1, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 1 kg e 15.082 pacotes de lentilha seca, média, tipo 2, conforme portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80/pacote feijão roxo e R$ 5,71/pacote lentilha seca.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 381.597,82 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 8 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO ROXO LENTILHA

SECA, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 12.628 pacotes de feijão roxo, tipo 1, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 1 kg e 5.028 pacotes de lentilha seca, média, tipo 2, conforme portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80/pacote feijão roxo e R$ 5,71/pacote lentilha seca.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 127.208,28 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).

 

LOTE Nº 9 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00

OBJETO: 123.060 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,54/lata

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 312.572,40 (trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

 

LOTE Nº 10 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 41.020 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,65/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 108.703,00 (cento e oito mil, setecentos e três reais).

 

LOTE Nº 11 COTA PRINCIPAL SAL REFINADO E COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 111.061 pacotes de sal refinado, iodado, conforme RDC nº 23/2013 (ANVISA), embalagem com 01 kg e 31.432 pacotes de colorífico, pacote com 500 gramas,

conforme RDC nº 276/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 0,93/pacote de sal e R$ 4,00/pacote de colorífico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 229.014,73 (duzentos e vinte e nove mil, quatorze reais e setenta e três centavos).

 

LOTE Nº 12 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 SAL REFINADO E

COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.803.557/0001-14

OBJETO: 37.021 pacotes de sal refinado, iodado, conforme RDC nº 23/2013 (ANVISA), embalagem com 01 kg e 10.478 pacotes de colorífico, pacote com 500 gramas,

conforme RDC nº 276/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 1,02/pacote de sal e R$ 4,40/pacote de colorífico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 83.864,62 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 13 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO BRANCO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 5.010 pacotes de feijão branco, tipo 1, pacote com 500 gramas, conforme instruções normativas nº 12 (2008) e nº 56 (2009), do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,18/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 35.971,80 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

 

LOTE Nº 14 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 3.007 latas de extrato de tomate, lata com 04 kg (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 24,67/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 74.182,69 (setenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 15 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 1.003 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 25,24/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 25.315,72 (vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos).

 



20/08/2021 DOM - Diário Oficial do Município

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/955 9/12

LOTE Nº 16 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 VINAGRE DE MAÇÃ, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 11.420 frascos de vinagre de maçã, frasco com 750 ml, conforme instrução normativa nº 6 (2012), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 3,90/frasco

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 44.538,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais).

 

LOTE Nº 17 COTA PRINCIPAL MACARRÃO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

CNPJ: 24.654.133/0002-20

OBJETO: 85.545 pacotes de macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA;

44.265 pacotes de macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA; 79.522 pacotes de macarrão

tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA e 15.780 pacotes de macarrão tipo parafuso integral,

pacote com 500 gramas, conforme RDC nº: 263/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 1,98/pacote macarrão espaguete; R$ 2,21/ pacote macarrão pai nosso; R$ 1,98/ pacote macarrão parafuso e R$ 3,43/pacote macarrão parafuso

integral.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 478.783,71 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

 

LOTE Nº 18 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 17 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme

edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 28.515 pacotes de macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA;

14.755 pacotes de macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA; 26.508 pacotes de macarrão

tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA e 5.260 pacotes de macarrão tipo parafuso integral, pacote

com 500 gramas, conforme RDC nº: 263/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,17/pacote macarrão espaguete; R$ 2,35/ pacote macarrão pai nosso; R$ 2,17/ pacote macarrão parafuso e R$ 3,77/pacote macarrão parafuso

integral.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 173.904,36 (cento e setenta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

 

LOTE Nº 19 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 27.070 pacotes de macarrão tipo parafuso, de sêmola, sem ovos ou traços, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2002 – ANVISA, pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,20/pacote.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 59.554,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

 

Giselle M. N. Mattar

Pregoeira da Disputa

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

 

Processo nº: 04.000101.21.76

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis: feijões e outros, por preço unitário de cada item do lote, para atender demanda do

município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

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 1 - COTA PRINCIPAL ARROZ, BENEFICIADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO

CNPJ: 03.647.755/0001-70

OBJETO: 159.909 pacotes de arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 16,30/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.606.516,70 (dois milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos).
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LOTE Nº 2 - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, BENEFICIADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00

OBJETO: 53.303 pacotes de arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 17,93/pacote.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 955.722,79 (novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 3 COTA PRINCIPAL ARROZ, PARBOILIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

CNPJ: 24.654.133/0002-20

OBJETO: 61.654 pacotes de arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 18,23/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.123.952,42 (um milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 4 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 ARROZ, PARBOILIZADO,

LONGO, FINO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00

OBJETO: 20.552 pacotes de arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 kg, conforme instruções normativas nº 6 (2009) e nº 2 (2012), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 20,05/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 412.067,60 (quatrocentos e doze mil, sessenta e sete reais e sessenta centavos).

 

LOTE Nº 5 COTA PRINCIPAL FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 345.097 pacotes de feijão carioca, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 84.165 pacotes de feijão preto, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas instruções normativas nº 12

(2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 5,50/pacote de feijão carioca e R$ 4,97/pacote de feijão preto.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.316.333,55 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

 

LOTE Nº 6 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1

E FEIJÃO PRETO, TIPO 1, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 115.033 pacotes de feijão carioca, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 28.055 pacotes de feijão preto, tipo 1, pacote com 1 kg, conforme instruções normativas instruções normativas nº 12

(2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 6,05/pacote de feijão carioca e R$ 5,46/pacote de feijão preto.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 849.129,95 (oitocentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

 

LOTE Nº 7 COTA PRINCIPAL FEIJÃO ROXO, TIPO 1 E LENTILHA SECA, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 37.882 pacotes de feijão roxo, tipo 1, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 1 kg e 15.082 pacotes de lentilha seca, média, tipo 2, conforme portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80/pacote feijão roxo e R$ 5,71/pacote lentilha seca.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 381.597,82 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 8 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO ROXO LENTILHA

SECA, conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08
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OBJETO: 12.628 pacotes de feijão roxo, tipo 1, conforme instruções normativas nº 12 (2008), nº 56 (2009) e nº 48 (2011), do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 1 kg e 5.028 pacotes de lentilha seca, média, tipo 2, conforme portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80/pacote feijão roxo e R$ 5,71/pacote lentilha seca.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 127.208,28 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos).

 

LOTE Nº 9 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

EMPRESA: REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 26.172.250/0001-00

OBJETO: 123.060 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,54/lata

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 312.572,40 (trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

 

LOTE Nº 10 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 41.020 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,65/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 108.703,00 (cento e oito mil, setecentos e três reais).

 

LOTE Nº 11 COTA PRINCIPAL SAL REFINADO E COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 111.061 pacotes de sal refinado, iodado, conforme RDC nº 23/2013 (ANVISA), embalagem com 01 kg e 31.432 pacotes de colorífico, pacote com 500 gramas,

conforme RDC nº 276/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 0,93/pacote de sal e R$ 4,00/pacote de colorífico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 229.014,73 (duzentos e vinte e nove mil, quatorze reais e setenta e três centavos).

 

LOTE Nº 12 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 SAL REFINADO E

COLORÍFICO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.803.557/0001-14

OBJETO: 37.021 pacotes de sal refinado, iodado, conforme RDC nº 23/2013 (ANVISA), embalagem com 01 kg e 10.478 pacotes de colorífico, pacote com 500 gramas,

conforme RDC nº 276/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 1,02/pacote de sal e R$ 4,40/pacote de colorífico.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 83.864,62 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 13 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 FEIJÃO BRANCO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 5.010 pacotes de feijão branco, tipo 1, pacote com 500 gramas, conforme instruções normativas nº 12 (2008) e nº 56 (2009), do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 7,18/pacote

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 35.971,80 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

 

LOTE Nº 14 COTA PRINCIPAL EXTRATO DE TOMATE, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 3.007 latas de extrato de tomate, lata com 04 kg (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.

VALOR UNITÁRIO: R$ 24,67/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 74.182,69 (setenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

 

LOTE Nº 15 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 14 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 EXTRATO DE TOMATE,

conforme edital e anexos.

EMPRESA: NUTRI COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.110.516/0001-08

OBJETO: 1.003 latas de extrato de tomate, lata com 350 gramas (variação aceitável de até 10%), conforme resolução RDC Nº 272, de 22/09/2005, da ANVISA.
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VALOR UNITÁRIO: R$ 25,24/lata.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 25.315,72 (vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos).

 

LOTE Nº 16 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 VINAGRE DE MAÇÃ, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 11.420 frascos de vinagre de maçã, frasco com 750 ml, conforme instrução normativa nº 6 (2012), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 3,90/frasco

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 44.538,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais).

 

LOTE Nº 17 COTA PRINCIPAL MACARRÃO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

CNPJ: 24.654.133/0002-20

OBJETO: 85.545 pacotes de macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA;

44.265 pacotes de macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA; 79.522 pacotes de macarrão

tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA e 15.780 pacotes de macarrão tipo parafuso integral,

pacote com 500 gramas, conforme RDC nº: 263/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 1,98/pacote macarrão espaguete; R$ 2,21/ pacote macarrão pai nosso; R$ 1,98/ pacote macarrão parafuso e R$ 3,43/pacote macarrão parafuso

integral.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 478.783,71 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

 

LOTE Nº 18 COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 17 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme

edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 28.515 pacotes de macarrão tipo espaguete, número 8, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA;

14.755 pacotes de macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA; 26.508 pacotes de macarrão

tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 gramas, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA e 5.260 pacotes de macarrão tipo parafuso integral, pacote

com 500 gramas, conforme RDC nº: 263/2005 (ANVISA).

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,17/pacote macarrão espaguete; R$ 2,35/ pacote macarrão pai nosso; R$ 2,17/ pacote macarrão parafuso e R$ 3,77/pacote macarrão parafuso

integral.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 173.904,36 (cento e setenta e três mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

 

LOTE Nº 19 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 MACARRÃO, conforme edital e anexos.

EMPRESA: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.093.277/0001-01

OBJETO: 27.070 pacotes de macarrão tipo parafuso, de sêmola, sem ovos ou traços, conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2002 – ANVISA, pacote com 500 gramas.

VALOR UNITÁRIO: R$ 2,20/pacote.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 59.554,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

 

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

  Voltar

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


