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Sábado, 24 de Agosto de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5841 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019

 

Processo Nº. 04.000319.19.06

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

 

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

LOTE 01 - ARROZ BENEFICIADO- COTA PRINCIPAL 75%.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.849.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta e nove mil reais).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com
ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1, por não constar na embalagem do produto o nome, a
razão social e o CNPJ da beneficiadora de Alimentos PARAIBUNA, citada no ANEXO X.”.

No dia 04/07/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinqüenta mil reais).

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, encaminhou e-mail informando
equívoco no motivo que gerou a sua desclassificação.

No dia 04/07/2019, a pregoeira tornou sem efeito a convocação realizada para apresentação de documentação e proposta da
empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli até que o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN se manifestasse em
relação ao e-mail encaminhado pela Potencial Distribuidora Eireli.

O Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN avaliou o mérito e verificou que a RDC 259/2002, em Identificação de Origem,
item 6.4.1. diz que: Deve ser indicado: o nome (razão social) do fabricante OU produtor OU fracionador OU titular (proprietário)
da marca(...).

Desta forma, o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN, através do exercício da autotutela, reconsiderou o julgamento
anteriormente exarado e aprovou as amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli para este lote.

No dia 10/07/2019, diante da aprovação das amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli, também valendo-se do
princípio da autotutela, a pregoeira reconsiderou a decisão proferida e reclassificou a licitante.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 1.177,30 (um mil cento e
setenta e sete reais e trinta centavos).

No dia 10/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.847.822,70 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, as empresas
Amazônia Indústria e Comércio Ltda. e Super Cesta Básica de Alimentos Eireli manifestaram a intenção de recurso.

A empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. não apresentou as razões recursais.

As empresas Super Cesta Básica de Alimentos Eireli e Potencial Distribuidora Eireli apresentaram as razões e contrarrazões
recursais, respectivamente, sendo a primeira intempestiva.

O recurso foi julgado improcedente, sendo então, adjudicado o objeto do lote à empresa declarada vencedora.
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O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 Kg – R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) / pacote

 

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

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 633.333,30 (seiscentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com
ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1, por não constar na embalagem do produto o nome, a
razão social e o CNPJ da beneficiadora de Alimentos PARAIBUNA, citada no ANEXO X.”.

No dia 04/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 758.000,00 (setecentos e cinqüenta e oito mil reais).

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, encaminhou e-mail informando
equívoco no motivo que gerou a sua desclassificação.

No dia 04/07/2019, a pregoeira tornou sem efeito a convocação realizada para apresentação de documentação e proposta da
empresa Nutri Comércio Eireli até que o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN se manifestasse em relação ao e-mail
encaminhado pela Potencial Distribuidora Eireli.

O Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN avaliou o mérito e verificou que a RDC 259/2002, em Identificação de Origem,
item 6.4.1. diz que: Deve ser indicado: o nome (razão social) do fabricante OU produtor OU fracionador OU titular (proprietário)
da marca(...).

Desta forma, o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN, através do exercício da autotutela, reconsiderou o julgamento
anteriormente exarado e aprovou as amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli para este lote.

No dia 10/07/2019, diante da aprovação das amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli, também valendo-se do
princípio da autotutela, a pregoeira reconsiderou a decisão proferida e reclassificou a licitante.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 17.392,40
(dezessete mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

No dia 10/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
615.940,90 (seiscentos e quinze mil novecentos e quarenta reais e noventa centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli manifestou a intenção de recurso.

A empresa a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli não apresentou as razões recursais, sendo então, adjudicado o objeto
do lote à empresa declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Arroz, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 Kg – R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) / pacote

 

LOTE 03 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA PRINCIPAL 75%

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 718.700,00 (setecentos e dezoito mil e setecentos reais).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com
ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1, por não constar na embalagem do produto o nome, a
razão social e o CNPJ da beneficiadora de Alimentos PARAIBUNA, citada no ANEXO X.”.

No dia 04/07/2019, a empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, 2ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 718.800,00 (setecentos e dezoito mil e oitocentos reais).
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No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, encaminhou e-mail informando
equívoco no motivo que gerou a sua desclassificação.

No dia 04/07/2019, a pregoeira tornou sem efeito a convocação realizada para apresentação de documentação e proposta da
empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli até que o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN se
manifestasse em relação ao e-mail encaminhado pela Potencial Distribuidora Eireli.

O Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN avaliou o mérito e verificou que a RDC 259/2002, em Identificação de Origem,
item 6.4.1. diz que: Deve ser indicado: o nome (razão social) do fabricante OU produtor OU fracionador OU titular (proprietário)
da marca(...).

Desta forma, o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN, através do exercício da autotutela, reconsiderou o julgamento
anteriormente exarado e aprovou as amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli para este lote.

No dia 10/07/2019, diante da aprovação das amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli, também valendo-se do
princípio da autotutela, a pregoeira reconsiderou a decisão proferida e reclassificou a licitante.

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 340,40
(trezentos e quarenta reais e quarenta centavos).

No dia 10/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
718.359,60 (setecentos e dezoito mil trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, as empresas
Amazônia Indústria e Comércio Ltda. e Super Cesta Básica de Alimentos Eireli manifestaram a intenção de recurso.

A empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. não apresentou as razões recursais.

As empresas Super Cesta Básica de Alimentos Eireli e Potencial Distribuidora Eireli apresentaram as razões e contrarrazões
recursais, respectivamente, sendo a primeira intempestiva.

O recurso foi julgado improcedente, sendo então, adjudicado o objeto do lote à empresa declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 Kg – R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) / pacote

 

LOTE 04 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 239.666,60 (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com
ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1, por não constar na embalagem do produto o nome, a
razão social e o CNPJ da beneficiadora de Alimentos PARAIBUNA, citada no ANEXO X.”.

No dia 04/07/2019, a empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, 2ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 274.800,00 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos
reais).

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, encaminhou e-mail informando
equívoco no motivo que gerou a sua desclassificação.

No dia 04/07/2019, a pregoeira tornou sem efeito a convocação realizada para apresentação de documentação e proposta da
empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli até que o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN se
manifestasse em relação ao e-mail encaminhado pela Potencial Distribuidora Eireli.

O Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN avaliou o mérito e verificou que a RDC 259/2002, em Identificação de Origem,
item 6.4.1. diz que: Deve ser indicado: o nome (razão social) do fabricante OU produtor OU fracionador OU titular (proprietário)
da marca(...).

Desta forma, o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN, através do exercício da autotutela, reconsiderou o julgamento
anteriormente exarado e aprovou as amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli para este lote.

No dia 10/07/2019, diante da aprovação das amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli, também valendo-se do
princípio da autotutela, a pregoeira reconsiderou a decisão proferida e reclassificou a licitante.
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Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 213,40 (duzentos e treze
reais e quarenta centavos).

No dia 10/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
239.453,20 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli manifestou a intenção de recurso.

A empresa a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli não apresentou as razões recursais, sendo então, adjudicado o objeto
do lote à empresa declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Arroz, parboilizado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5 Kg – R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) / pacote

 

LOTE 05 - FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA PRINCIPAL 75%

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 1.349.999,99 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais
e noventa e nove centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter as amostras dos itens 01 e 02 julgadas
reprovadas conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte
motivo: “Em desacordo com ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1, por não constar na
embalagem do produto o nome, a razão social e o CNPJ da beneficiadora de Alimentos PARAIBUNA, citada no ANEXO X.”.

No dia 04/07/2019, a empresa W. Amaral Indústria e Comércio Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinqüenta mil reais).

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, encaminhou e-mail informando
equívoco no motivo que gerou a sua desclassificação.

No dia 04/07/2019, a pregoeira tornou sem efeito a convocação realizada para apresentação de documentação e proposta da
empresa W. Amaral Indústria e Comércio Ltda. até que o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN se manifestasse em
relação ao e-mail encaminhado pela Potencial Distribuidora Eireli.

O Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN avaliou o mérito e verificou que a RDC 259/2002, em Identificação de Origem,
item 6.4.1. diz que: Deve ser indicado: o nome (razão social) do fabricante OU produtor OU fracionador OU titular (proprietário)
da marca(...).

Desta forma, o Núcleo de Controle e Qualidade da SUSAN, através do exercício da autotutela, reconsiderou o julgamento
anteriormente exarado e aprovou as amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli para este lote.

No dia 10/07/2019, diante da aprovação das amostras da empresa Potencial Distribuidora Eireli, também valendo-se do
princípio da autotutela, a pregoeira reconsiderou a decisão proferida e reclassificou a licitante.

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 20,95 (vinte reais e noventa
e cinco centavos).

No dia 10/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
1.349.979,04 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 16.1 do edital, a empresa Multicom
Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda. manifestou a intenção de recurso.

A empresa a empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda. não apresentou as razões recursais, sendo então,
adjudicado o objeto do lote à empresa declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Feijão carioca, pacote com 1 Kg – R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos) / pacote

Item 02 – Feijão preto, pacote com 1 Kg – R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos) / pacote

 

LOTE 06 – FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
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No dia 07/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 119,06 (cento e dezenove
reais e seis centavos).

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

No dia 10/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
449.880,94 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Feijão carioca, tipo 1, pacote com 1 Kg – R$ 3,18 (três reais e dezoito centavos) / pacote

Item 02 – Feijão preto, tipo 1, pacote com 1 Kg – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) / pacote

 

LOTE 07- FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA PRINCIPAL 75%

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 152.900,00 (cento e cinqüenta e dois mil e novecentos reais).

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

No dia 04/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter as amostras julgadas reprovadas
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: Item 01 -
“Aspecto não característico, presença de grãos mofados na amostra; Em desacordo com o ANEXO II do edital da
Apresentação da Amostra item 1.6.1. Apresentou protocolo do anexo indicando a não inspeção da VISA.” e Item 02 –
“Amostra em desacordo com o edital, lentilha tipo 2.”.

No dia 04/06/2019, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 153.449,85 (cento e cinqüenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e
oitenta e cinco centavos).

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

No dia 29/07/2019, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Feijão roxo, pacote com 1 Kg – R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) / pacote

Item 02 – Lentilha seca, média, tipo 1, pacote com 500 g – R$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos) / pacote

 

LOTE 08 – FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).

No dia 10/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a
seguinte alegação: “Sr. Pregoeiro, solicitamos a desclassificação do referido lote, pois na hora da seção de lances, tinham
mais lotes para dar lance, e confundimos o lote na hora de digitar o lance, digitamos o valor no lote errado, Obrigado.”.

No dia 25/06/2019, a empresa Comercial Boa Opção Ltda. – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 38.570,00 (trinta e oito mil quinhentos e setenta reais).

A empresa Comercial Boa Opção Ltda. – EPP solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a seguinte
alegação: “Solicitamos a desclassificação da nossa proposta nesse lote por havermos considerado apenas o valor do item 01
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como valor global, tornando nossa proposta inexequível para o fornecimento (não somamos o valor do item 02 no valor global
do lote)”.

No dia 25/06/2019, a empresa M. O. T. A. Comercial Ltda. – EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No dia 10/07/2019, a empresa M. O. T. A. Comercial Ltda. – EPP foi desclassificada por ter a amostra do item 02 (lentilha)
julgada reprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte
motivo: “Amostra em desacordo com o edital, lentilha tipo 2.”.

No dia 10/07/2019, a empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, 4ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante pelo valor global estimado de R$ R$ 65.790,00 (sessenta e cinco mil setecentos e noventa reais).

No dia 16/07/2019, a empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli foi desclassificada e inabilitada por não
apresentar proposta e documentação no prazo previsto conforme os itens 12 e 13 do edital.

No dia 16/07/2019, a empresa C3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 65.790,90 (sessenta e cinco mil setecentos e noventa reais e noventa centavos).

De acordo com o Ato de Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a empresa C3 Comercial de
Alimentos Ltda. ME passou a adotar o nome empresarial de C3 Comercial de Alimentos Eireli.

No dia 30/07/2019, a empresa C3 Comercial de Alimentos Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a
seguinte alegação: “Sr.(a) Pregoeira, solicitamos a desclassificação do referido lote, pois no item 2 do lote, a marca licitada
não tem mais o produto do tipo 1. E informo que não tem nenhuma marca no mercado trabalhando mais com a tipo 1.”.

No dia 31/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor
global estimado de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Nutri Comércio Eireli não
reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do
edital.

No dia 01/08/2019, a empresa Versatil Comércio Eireli - ME, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo
valor global estimado de R$ 82.999,99 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Versatil Comércio Eireli -
ME não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18
do edital.

No dia 01/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 83.790,25 (oitenta e três mil setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 05/08/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 88.899,50 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Alexandre H M Chamone
Comércio não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

No dia 06/08/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 88.904,50 (oitenta e oito mil novecentos e quatro reais e cinqüenta centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa ofertou uma nova
proposta no valor global estimado de R$ 56.214,65 (cinqüenta e seis mil duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco
centavos).

No dia 07/08/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob
a seguinte alegação: “Boa tarde, Sra. Pregoeira, solicitamos nossa desclassificação do lote 8, devido a marca cotada do item 2
já ter sido reprovada.”.

Não restando mais propostas o lote foi declarado fracassado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Amazônia
Indústria e Comércio Ltda. conforme disposto no subitem 11.16 do edital.

No dia 09/08/2019, conforme disposto no subitem 11.16, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. manifestou o
interesse em fornecer a cota reservada pelos mesmos valores unitários oferecidos para a cota principal.

No dia 13/08/2019, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
51.149,95 (cinqüenta e um mil cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.
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Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Feijão roxo, pacote com 1 Kg – R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) / pacote

Item 02 – Lentilha seca, média, tipo 1, pacote com 500 g – R$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos) / pacote

 

LOTE 09 - MACARRÃO - COTA PRINCIPAL 75%

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 414.500,00 (quatrocentos e quatorze mil e quinhentos reais).

No dia 10/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob a
seguinte alegação: “Sr.Pregoeiro, no cadastramento da proposta e na seção de lances, não observamos que estava pedindo
macarrão parafuso integral, e colocamos macarrão parafuso com ovos, que é o dobro de preço, solicitamos a desclassificação
da proposta”.

No dia 25/06/2019, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global estimado de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 133,60 (cento e trinta e três
reais e sessenta centavos).

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

No dia 10/07/2019, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 414.866,40 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Macarrão tipo espaguete, número 08, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 02 – Macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 03 – Macarrão tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 04 – Macarrão tipo parafuso, integral, pacote com 500 g – R$ 1,54 (um real e cinqüenta e quatro centavos) / pacote

 

LOTE 10 - MACARRÃO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 157.800,00 (cento e cinqüenta e sete mil e oitocentos reais).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra do item 04 julgada reprovada
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em
desacordo com ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1.”.

No dia 04/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 157.900,00 (cento e cinqüenta e sete mil e novecentos reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 22/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor
global estimado de R$ 164.298,59 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta e nove
centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Nutri Comércio Eireli não
reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do
edital.
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No dia 22/07/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. - EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo
valor global estimado de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda.
- EPP não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

No dia 23/07/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 188.975,00 (cento e oitenta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Alexandre H M Chamone
Comércio não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

No dia 23/07/2019, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-
se arrematante pelo valor global estimado de R$ 188.980,00 (cento e oitenta e oito mil novecentos e oitenta reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Lactosoja Serviços e
Comércio de Alimentos Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 24/07/2019, a empresa Versatil Comércio Eireli - ME, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo
valor global estimado de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Versatil Comércio Eireli -
ME não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18
do edital.

No dia 24/07/2019, a empresa Barra do Turvo Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, 8ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante pelo valor global estimado de R$ 189.790,00 (cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Barra do Turvo Indústria
e Comércio de Alimentos Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao
limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 25/07/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda ME, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 191.975,30 (cento e noventa e um mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa C 3 Comercial de
Alimentos Ltda ME ofertou o novo valor global de R$ R$187.338,69, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior
ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 30/07/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 199.959,20 (cento e noventa e nove mil novecentos e cinqüenta e nove reais e vinte
centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Forte Comércio de
Alimentos Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no
subitem 11.18 do edital.

Não restando mais propostas o lote foi declarado fracassado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Domingos
Costa Indústrias Alimentícias S/A conforme disposto no subitem 11.16 do edital.

No dia 31/07/2019, conforme disposto no subitem 11.16, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A manifestou o
interesse em fornecer a cota reservada pelos mesmos valores unitários oferecidos para a cota principal.

No dia 05/08/2019, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 138.288,80 (cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Macarrão tipo espaguete, número 08, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 02 – Macarrão tipo pai nosso, com ovos, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 03 – Macarrão tipo parafuso, com ovos, pacote com 500 g – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) / pacote

Item 04 – Macarrão tipo parafuso, integral, pacote com 500 g – R$ 1,54 (um real e cinqüenta e quatro centavos) / pacote

 

LOTE 11 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL - COTA PRINCIPAL 75%
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No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 157.500,00 (cento e cinqüenta e sete mil e quinhentos reais).

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, foi desclassificada por não apresentar as amostras nos termos do
subitem 12.5 e Anexo II do edital.

No dia 02/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 158.250,00 (cento e cinqüenta e oito mil duzentos e cinquenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 110,84 (cento e dez reais e
oitenta e quatro centavos).

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

No dia 10/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
158.139,16 (cento e cinqüenta e oito mil cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Extrato de tomate, lata com 350 g – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) / lata

Item 02 – Tempero alho e sal, pacote com 500 g – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) / pacote

 

LOTE 12 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 55.900,00 (cinqüenta e cinco mil e novecentos reais).

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, foi desclassificada por não apresentar as amostras nos termos do
subitem 12.5 e Anexo II do edital.

No dia 02/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 3.285,91 (três
mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

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

No dia 10/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
52.714,09 (cinqüenta e dois mil setecentos e quatorze reais e nove centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Extrato de tomate, lata com 350 g – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) / lata

Item 02 – Tempero alho e sal, pacote com 500 g – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) / pacote

 

LOTE 13 - SAL REFINADO E COLORÍFICO - COTA PRINCIPAL 75%.

 

No dia 07/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 142.640,00 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 50,58 (cinqüenta reais e
cinquenta e oito centavos).
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Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 04/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
142.589,42 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Sal refinado, embalagem com 1 Kg – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) / pacote

Item 02 – Colorífico, pacote com 500 g – R$ 2,51 (dois reais e cinqüenta e um centavos) / pacote

 

LOTE 14 - SAL REFINADO E COLORÍFICO- COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 47.799,99 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

No dia 02/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, foi desclassificada por não apresentar as amostras nos termos do
subitem 12.5 e Anexo II do edital.

No dia 07/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17, a empresa reduziu R$ 268,52 (duzentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
47.531,48 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Sal refinado, embalagem com 1 Kg – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) / pacote

Item 02 – Colorífico, pacote com 500 g – R$ 2,51 (dois reais e cinqüenta e um centavos) / pacote

 

LOTE 15 - FEIJÃO BRANCO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 24.779,99 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Em desacordo com
ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra item 1.6.1. Apresentou protocolo do anexo indicando a não
inspeção da VISA”.

No dia 04/07/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 30,60 (trinta reais e sessenta
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.
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No dia 18/07/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
24.749,40 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

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

Os valores unitários apresentado pela empresa são:

Item 01 – Feijão branco, pacote com 500 g – R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos) / pacote

 

LOTE 16 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA PRINCIPAL 75%.

 

No dia 07/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 4,50 (quatro reais e
cinquenta centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
44.995,50 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos).

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

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Extrato de tomate, lata com 4 Kg – R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) / lata

 LOTE 17 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 07/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinqüenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.17 do edital, a empresa reduziu R$ 451,50
(quatrocentos e cinqüenta e um reais e cinquenta centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
14.998,50 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos).

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

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Extrato de tomate, lata com 4 Kg – R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) / lata

 

LOTE 18 - VINAGRE DE MAÇÃ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

No dia 07/06/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 40.994,99 (quarenta mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e
nove centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 3,99 (três reais e noventa e
nove centavos).

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

No dia 04/07/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 40.991,00 (quarenta mil novecentos e noventa e um reais).
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Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Vinagre de maça, frasco com 750 mL – R$ 3,58 (três reais e cinqüenta e oito centavos) / frasco

 

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 037/2019

 

Processo Nº. 04.000319.19.06

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

O Secretário Municipal Adjunto de Fazenda 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 - ARROZ BENEFICIADO- COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.847.822,70 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta
centavos).

 

LOTE 03 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 718.359,60 (setecentos e dezoito mil trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019

 

Processo Nº. 04.000319.19.06

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

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:



26/08/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 13/17

 

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

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 615.940,90 (seiscentos e quinze mil novecentos e quarenta reais e noventa centavos).

 

LOTE 04 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 239.453,20 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos).

 

LOTE 05 - FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.349.979,04 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e
quatro centavos).

 

LOTE 06 – FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 449.880,94 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro
centavos)

 

LOTE 07- FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 153.449,85 (cento e cinqüenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos).

 

LOTE 08 – FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 51.149,95 (cinqüenta e um mil cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

 

LOTE 09 - MACARRÃO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 414.866,40 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

 



26/08/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 14/17

LOTE 10 - MACARRÃO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 138.288,80 (cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

 

LOTE 11 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 158.139,16 (cento e cinqüenta e oito mil cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

 

LOTE 12 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 52.714,09 (cinqüenta e dois mil setecentos e quatorze reais e nove centavos).

 

LOTE 13 - SAL REFINADO E COLORÍFICO - COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 142.589,42 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos).

 

LOTE 14 - SAL REFINADO E COLORÍFICO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 47.531,48 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

 

LOTE 15 - FEIJÃO BRANCO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Forte Comércio de Alimentos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 24.749,40 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

 

LOTE 16 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 44.995,50 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos)

 

LOTE 17 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública



26/08/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 15/17

Valor global estimado: R$ 14.998,50 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos).

 

LOTE 18 - VINAGRE DE MAÇÃ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 40.991,00 (quarenta mil novecentos e noventa e um reais)

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019

 

Processo Nº. 04.000319.19.06

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

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

 

LOTE 01 - ARROZ BENEFICIADO- COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.847.822,70 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta
centavos).

 

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

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 615.940,90 (seiscentos e quinze mil novecentos e quarenta reais e noventa centavos).

 

LOTE 03 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 718.359,60 (setecentos e dezoito mil trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos).

 

LOTE 04 - ARROZ, PARBOILIZADO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 239.453,20 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos).

 

LOTE 05 - FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli
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Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 1.349.979,04 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e
quatro centavos).

 

LOTE 06 – FEIJÃO CARIOCA E FEIJÃO PRETO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 449.880,94 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro
centavos)

 

LOTE 07- FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 153.449,85 (cento e cinqüenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos).

 

LOTE 08 – FEIJÃO ROXO E LENTILHA SECA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 7 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 51.149,95 (cinqüenta e um mil cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

 

LOTE 09 - MACARRÃO - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 414.866,40 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

 

LOTE 10 - MACARRÃO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 9 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 138.288,80 (cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

 

LOTE 11 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 158.139,16 (cento e cinqüenta e oito mil cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

 

LOTE 12 - EXTRATO DE TOMATE E TEMPERO ALHO E SAL – COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 11 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
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Valor global estimado: R$ 52.714,09 (cinqüenta e dois mil setecentos e quatorze reais e nove centavos).

 

LOTE 13 - SAL REFINADO E COLORÍFICO - COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 142.589,42 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos).

 

LOTE 14 - SAL REFINADO E COLORÍFICO - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 47.531,48 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

 

LOTE 15 - FEIJÃO BRANCO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Forte Comércio de Alimentos Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 24.749,40 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

 

LOTE 16 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA PRINCIPAL 75%.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 44.995,50 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos)

 

LOTE 17 - EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 04 KG - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 15 - EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 14.998,50 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos).

 

LOTE 18 - VINAGRE DE MAÇÃ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 40.991,00 (quarenta mil novecentos e noventa e um reais)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 


