
09/04/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1209807 1/5

Terça-feira, 9 de Abril de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5749

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2018
 
Processo nº. 04-001.766/18-29
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – hortifrutigranjeiros – para atender aos programas de alimentação escolar e
de assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.
 
Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:
 
LOTE 01 - ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA, ACELGA, ALHO, ALMEIRÃO, BANANAS, BATATAS, BETERRABA, BRÓCOLIS,
CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, LARANJAS, MAÇÃ, LIMÃO, MAMÃO, MANGAS,
MARACUJÁ, MELANCIA, MELÃO, MORANGA, OVOS, PERA, REPOLHO, TANGERINA, TOMATE E VAGEM - COTA PRINCIPAL
 
No dia 17/01/2019, a Matheus Fortunato Lourenço Lobo - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor de R$ 108,99. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 8,99% (oito inteiros e noventa e nove centésimos por cento).
No dia 04/02/2019, a empresa Matheus Fortunato Lourenço Lobo - ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem 13.1.2.3 do
edital, pois, não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado, em
quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo.
No dia 04/02/2019, a Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,0% (nove por cento).
No dia 14/02/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME foi inabilitada por não atendimento à convocação
para apresentar documentação, subitem 13.1.2.3 do edital, comprovando que fornece ou forneceu bens de natureza compatível
com o objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo. E, desclassificada por não
atender à convocação para apresentar proposta escrita em conformidade com o item 12 do edital.
No dia 14/02/2019 - Em razão da inabilitação e desclassificação da empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, foi
verificada a ocorrência de situação de empate prevista na Lei Complementar 123/06.
No dia 15/02/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. As empresas Divinagula
Hortifruti Eireli, Forte Comércio de Alimentos Eireli e S&P Comércio Atacadista Ltda. ME declinaram do direito, não apresentando
nova proposta de valor inferior a do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
No dia 15/02/2019, a empresa Benassi Minas Exportação e Importação Ltda., 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 119,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor
arrematado corresponde ao percentual único de acréscimo de 19,00% (dezenove por cento).
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
Benassi Minas Exportação e Importação Ltda., com o valor global estimado de R$ 16.780.967,35 (dezesseis milhões setecentos e
oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 
LOTE 02 - ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA, ACELGA, ALHO, ALMEIRÃO, BANANAS, BATATAS, BETERRABA, BRÓCOLIS,
CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, LARANJAS, MAÇÃ, LIMÃO, MAMÃO, MANGAS,
MARACUJÁ, MELANCIA, MELÃO, MORANGA, OVOS, PERA, REPOLHO, TANGERINA, TOMATE E VAGEM - COTA
RESERVADA, EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Após a disputa de lances foi verificado o empate entre as empresas Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo - ME e Matheus
Fortunato Lourenço Lobo - ME que ofertaram igualmente o acréscimo de 9% (nove por cento) nos termos do art. 45, § 2º, da Lei
8.666/93.
No dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo
Horizonte – MG, conforme convocação realizada no Chat de Mensagens do lote 02, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em
17/01/2019, reuniram-se em ato público a pregoeira da disputa, equipe de apoio e testemunhas, para apuração da ordem de
classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME e 2º sorteado:
Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME.
No dia 18/01/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 1ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
No dia 29/01/2019, foi promovida diligência, assegurada pelo subitem 24.3 do edital com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da Lei
Federal 8.666/93, para que o licitante Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME apresentasse, até o dia 31/01/2019, as notas
fiscais relativas ao fornecimento dos produtos/quantitativos elencados no atestado de capacidade técnica emitido pela Alumipack
Indústria de Embalagens Ltda..
No dia 04/02/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME foi inabilitada por não atendimento ao subitem
13.1.2.3 do edital, pois, não comprovou que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto do lote arrematado,
em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo.
No dia 04/02/2019, a empresa Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME, 2ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo valor
global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
No dia 14/02/2019, a empresa Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME, foi inabilitada por não atendimento à convocação para
apresentar documentação, subitem 13.1.2.3 do edital, comprovando que fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o
objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no mesmo. E, desclassificada por não
atender à convocação para apresentar proposta escrita em conformidade com o item 12 do edital.
No dia 15/02/2019, a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 129,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado
corresponde ao percentual único de acréscimo de 29,00% (vinte e nove por cento).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02,
a empresa reduziu R$ 4,00 no valor ofertado. Assim, novo percentual único de acréscimo ofertado pela empresa é de 25% (vinte e
cinco por cento).
Conforme Declaração de Reenquadramento de ME para EPP a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME declarou à Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo que se reenquadra de microempresa para empresa de pequeno porte.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
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Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP, com o valor global estimado de R$ 5.878.381,52 (cinco milhões oitocentos e setenta e oito
mil trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta e dois centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 
LOTE 03 - MANDIOCA EXTRA - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Após a disputa de lances foi verificado o empate entre as empresas Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo - ME e Matheus
Fortunato Lourenço Lobo - ME que ofertaram igualmente o acréscimo de 9% (nove por cento) nos termos do art. 45, § 2º, da Lei
8.666/93.
No dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo
Horizonte – MG, conforme convocação realizada no Chat de Mensagens do lote 03, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em
17/01/2019, reuniram-se em ato público a pregoeira da disputa, equipe de apoio e testemunhas, para apuração da ordem de
classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME e 2º sorteado:
Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME.
No dia 18/01/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 1ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, com o valor global estimado de R$ 59.940,00 (cinqüenta e nove mil novecentos e
quarenta reais).
Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa S & P Comércio
Atacadista Ltda. - EPP manifestou a intenção de recurso alegando: “S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME, manifesta intenção
de recorrer, razões: 1) Inexequibilidade; 2) Não comprovação de veracidade de atestado de capacidade técnica; 3) Resultados
financeiros inconsistentes; 4) Prejuízo à competitividade da licitação.”.
As razões recursais foram apresentadas tempestivamente.
A empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, não apresentou as contrarrazões recursais e, no dia 21/02/2019,
solicitou através do “chat de mensagens” dos lotes 3 a 6 a desistência dos mesmos. Com isto, houve a perda do objeto do recurso
e foi dado o andamento ao certame com a convocação da próxima empresa classificada.
No dia 22/02/2019, a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 129,57 Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado
corresponde ao percentual único de acréscimo de 29,57% (vinte e nove inteiros e cinqüenta e sete centésimos por cento).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02,
a empresa reduziu R$ 4,57 no valor ofertado. Assim, novo percentual único de acréscimo ofertado pela empresa é de 25% (vinte e
cinco por cento).
Conforme Declaração de Reenquadramento de ME para EPP a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME declarou à Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo que se reenquadra de microempresa para empresa de pequeno porte.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP, com o valor global estimado de R$ 68.598,00 (sessenta e oito mil quinhentos e noventa e
oito reais).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 
LOTE 04 - PEPINO E PIMENTÃO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
 
Após a disputa de lances foi verificado o empate entre as empresas Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo - ME e
Matheus Fortunato Lourenço Lobo - ME que ofertaram igualmente o acréscimo de 9% (nove por cento) nos termos do art. 45, § 2º,
da Lei 8.666/93.
No dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo
Horizonte – MG, conforme convocação realizada no Chat de Mensagens do lote 04, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em
17/01/2019, reuniram-se em ato público a pregoeira da disputa, equipe de apoio e testemunhas, para apuração da ordem de
classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME e 2º sorteado:
Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME.
No dia 18/01/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 1ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, com o valor global estimado de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte
reais).
Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa S & P Comércio
Atacadista Ltda. - EPP manifestou a intenção de recurso alegando: “S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME, manifesta intenção
de recorrer, razões: 1) Inexequibilidade; 2) Não comprovação de veracidade de atestado de capacidade técnica; 3) Resultados
financeiros inconsistentes; 4) Prejuízo à competitividade da licitação.”.
As razões recursais foram apresentadas tempestivamente.
A empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, não apresentou as contrarrazões recursais e, no dia 21/02/2019,
solicitou através do “chat de mensagens” dos lotes 3 a 6 a desistência dos mesmos. Com isto, houve a perda do objeto do recurso
e foi dado o andamento ao certame com a convocação da próxima empresa classificada.
No dia 22/02/2019, a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 129,99 Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado
corresponde ao percentual único de acréscimo de 29,99% (vinte e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02,
a empresa reduziu R$ 4,99 no valor ofertado. Assim, novo percentual único de acréscimo ofertado pela empresa é de 25% (vinte e
cinco por cento).
Conforme Declaração de Reenquadramento de ME para EPP a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME declarou à Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo que se reenquadra de microempresa para empresa de pequeno porte.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
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S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP, com o valor global estimado de R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta
reais).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 
LOTE 05 - RABANETE E REPOLHO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
 
Após a disputa de lances foi verificado o empate entre as empresas Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo - ME e Matheus
Fortunato Lourenço Lobo - ME que ofertaram igualmente o acréscimo de 9% (nove por cento) nos termos do art. 45, § 2º, da Lei
8.666/93.
No dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo
Horizonte – MG, conforme convocação realizada no Chat de Mensagens do lote 05, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em
17/01/2019, reuniram-se em ato público a pregoeira da disputa, equipe de apoio e testemunhas, para apuração da ordem de
classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME e 2º sorteado:
Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME.
No dia 18/01/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 1ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, com o valor global estimado de R$ 81.410,00 (oitenta e um mil quatrocentos e dez
reais).
Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa S & P Comércio
Atacadista Ltda. - EPP manifestou a intenção de recurso alegando: “S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME, manifesta intenção
de recorrer, razões: 1) Inexequibilidade; 2) Não comprovação de veracidade de atestado de capacidade técnica; 3) Resultados
financeiros inconsistentes; 4) Prejuízo à competitividade da licitação.”.
As razões recursais foram apresentadas tempestivamente.
A empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, não apresentou as contrarrazões recursais e, no dia 21/02/2019,
solicitou através do “chat de mensagens” dos lotes 3 a 6 a desistência dos mesmos. Com isto, houve a perda do objeto do recurso
e foi dado o andamento ao certame com a convocação da próxima empresa classificada.
No dia 22/02/2019, a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 129,84 Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado
corresponde ao percentual único de acréscimo de 29,84% (vinte e nove inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02,
a empresa reduziu R$ 4,84 no valor ofertado. Assim, novo percentual único de acréscimo ofertado pela empresa é de 25% (vinte e
cinco por cento).
Conforme Declaração de Reenquadramento de ME para EPP a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME declarou à Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo que se reenquadra de microempresa para empresa de pequeno porte.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP, com o valor global estimado de R$ 93.435,00 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e
cinco reais).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 
LOTE 06 - BERINJELA, JILÓ, MANDIOQUINHA E QUIABO - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06.
 
Após a disputa de lances foi verificado o empate entre as empresas Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo - ME e Matheus
Fortunato Lourenço Lobo - ME que ofertaram igualmente o acréscimo de 9% (nove por cento) nos termos do art. 45, § 2º, da Lei
8.666/93.
No dia 18 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações situada à Rua Espírito Santo, nº 605, 15º andar, Centro, Belo
Horizonte – MG, conforme convocação realizada no Chat de Mensagens do lote 06, no sítio www.licitacoes-e.com.br, em
17/01/2019, reuniram-se em ato público a pregoeira da disputa, equipe de apoio e testemunhas, para apuração da ordem de
classificação final.
Realizado o sorteio, a ordem de classificação foi: 1º sorteado: Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME e 2º sorteado:
Matheus Fortunato Lourenço Lobo – ME.
No dia 18/01/2019, a empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, 1ª classificada, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 109,00. Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado corresponde ao
percentual único de acréscimo de 9,00% (nove por cento).
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, com o valor global estimado de R$ 66.272,50 (sessenta e seis mil duzentos e
setenta e dois reais e cinqüenta centavos).
Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa S & P Comércio
Atacadista Ltda. - EPP manifestou a intenção de recurso alegando: “S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME, manifesta intenção
de recorrer, razões: 1) Inexequibilidade; 2) Não comprovação de veracidade de atestado de capacidade técnica; 3) Resultados
financeiros inconsistentes; 4) Prejuízo à competitividade da licitação.”.
As razões recursais foram apresentadas tempestivamente.
A empresa Daniel Clayton dos Santos Cardoso Lobo – ME, não apresentou as contrarrazões recursais e, no dia 21/02/2019,
solicitou através do “chat de mensagens” dos lotes 3 a 6 a desistência dos mesmos. Com isto, houve a perda do objeto do recurso
e foi dado o andamento ao certame com a convocação da próxima empresa classificada.
No dia 22/02/2019, a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 129,80 Pela aplicabilidade da fórmula constante no subitem 9.7 do edital, o valor arrematado
corresponde ao percentual único de acréscimo de 29,80% (vinte e nove inteiros e oitenta centésimos por cento).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02,
a empresa reduziu R$ 4,80 no valor ofertado. Assim, novo percentual único de acréscimo ofertado pela empresa é de 25% (vinte e
cinco por cento).
Conforme Declaração de Reenquadramento de ME para EPP a empresa S&P Comércio Atacadista Ltda ME declarou à Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo que se reenquadra de microempresa para empresa de pequeno porte.
Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.
Constatada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade dos preços apresentados com o valor estimado para esta
contratação, confirmou-se a classificação do licitante.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo menor percentual único de acréscimo do lote a ser aplicado sobre a coluna “Preço mais
comum” do Boletim Informativo de Preços do CEASA/MG que balizou este certame, a pregoeira declarou vencedora a empresa
S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP, com o valor global estimado de R$ 76.192,50 (setenta e seis mil cento e noventa e dois
reais e cinqüenta centavos).
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Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
 

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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2018
 
Processo nº. 04-001.766/18-29
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – hortifrutigranjeiros – para atender aos programas de alimentação escolar e
de assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

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 - Abacate, abacaxi, abobrinha, acelga, alho, almeirão, bananas, batatas, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chuchu,
couve-flor, goiaba, inhame, laranjas, maçã, limão, mamão, mangas, maracujá, melancia, melão, moranga, ovos, pera, repolho,
tangerina, tomate e vagem - Cota Principal.
 
• Empresa: Benassi Minas Exportação e Importação Ltda.
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 19% (dezenove por
cento)
• Valor global estimado: R$ 16.780.967,35 (dezesseis milhões setecentos e oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta
e cinco centavos)
 
Lote 02 - Abacate, abacaxi, abobrinha, acelga, alho, almeirão, bananas, batatas, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chuchu,
couve-flor, goiaba, inhame, laranjas, maçã, limão, mamão, mangas, maracujá, melancia, melão, moranga, ovos, pera, repolho,
tangerina, tomate e vagem - Cota Reservada, Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06.
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 5.878.381,52 (cinco milhões oitocentos e setenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta e
dois centavos).
 
Lote 03 - Mandioca extra - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 68.598,00 (sessenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais).
 
Lote 04 - Pepino e pimentão - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais)
 
Lote 05 - Rabanete e repolho - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 93.435,00 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
 
Lote 06 - Berinjela, jiló, mandioquinha e quiabo - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: de R$ 76.192,50 (setenta e seis mil cento e noventa e dois reais e cinqüenta centavos).
 
Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira
 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2018
 
Processo nº. 04-001.766/18-29
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – hortifrutigranjeiros – para atender aos programas de alimentação escolar e
de assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Homologo a licitação relativa à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – hortifrutigranjeiros – para atender aos
programas de alimentação escolar e de assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados Pela Subsecretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional, 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 - Abacate, abacaxi, abobrinha, acelga, alho, almeirão, bananas, batatas, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chuchu,
couve-flor, goiaba, inhame, laranjas, maçã, limão, mamão, mangas, maracujá, melancia, melão, moranga, ovos, pera, repolho,
tangerina, tomate e vagem - Cota Principal.
 
• Empresa: Benassi Minas Exportação e Importação Ltda.
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 19% (dezenove por
cento)
• Valor global estimado: R$ 16.780.967,35 (dezesseis milhões setecentos e oitenta mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta
e cinco centavos)
 
Lote 02 - Abacate, abacaxi, abobrinha, acelga, alho, almeirão, bananas, batatas, beterraba, brócolis, cebola, cenoura, chuchu,
couve-flor, goiaba, inhame, laranjas, maçã, limão, mamão, mangas, maracujá, melancia, melão, moranga, ovos, pera, repolho,
tangerina, tomate e vagem - Cota Reservada, Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06.
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
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• Valor global estimado: R$ 5.878.381,52 (cinco milhões oitocentos e setenta e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta e
dois centavos).
 
Lote 03 - Mandioca extra - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 68.598,00 (sessenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais).
 
Lote 04 - Pepino e pimentão - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais)
 
Lote 05 - Rabanete e repolho - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
• Valor global estimado: R$ 93.435,00 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
 
Lote 06 - Berinjela, jiló, mandioquinha e quiabo - Lote Exclusivo para Participação de Beneficiários da LC 123/06
 
• Empresa: S&P Comércio Atacadista Ltda - EPP
• Percentual único de acréscimo sobre a coluna “Preço Mais Comum” do Boletim Informativo da CEASA/MG: 25% (vinte e cinco
por cento)
Valor global estimado: de R$ 76.192,50 (setenta e seis mil cento e noventa e dois reais e cinqüenta centavos).
 
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
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