
Quinta-feira, 26 de Julho de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5579

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/142

Processo Nº: 04.000404.18.00

Objeto:  aquisição de carnes bovinas,  suínas e  de aves,  para  atender demanda dos
programas  assistência  alimentar  e  alimentação  escolar  gerenciados  pela  Secretaria
Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional.

LOTE 1 – CARNE BOVINA, COTA PRINCIPAL.

Em  18/05/18,  o  licitante  FRIGO  SELETA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  foi  o
arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 66,58, que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 33,42%. Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante
do lote sobre a coluna “média de preços” da Pesquisa de Preços de Carnes que baliza
este certame, o valor global estimado ofertado por este licitante foi de R$ 4.191.675,75.

O licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, enquadrado como ME/EPP, ofertou o
valor de R$ 67,79 que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no
percentual  único  de  desconto  ofertado  para  o  lote  de  32,21%  .  Aplicando-se  o
percentual único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a
coluna “média de preços” da Pesquisa de Preços de Carnes que baliza este certame, o
valor global estimado ofertado para o lote foi de R$ 4.267.680,75.

Em razão do exposto acima, e em conformidade com os subitens 12.11 e 12.12 do
edital,  o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi  convocado para abertura de
nova sessão pública, na data de 22/05/18, para exercer o direito estabelecido no art. 45,
inciso I, da LC 123/06.

Em 22/05/18,  o  licitante  JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP exerceu  seu direito  de
preferência, ofertando o novo valor de R$ 66,50 que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
33,50%.  Aplicando-se  o  percentual  único  de  desconto  ofertado  pela  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna “média de preços” da Pesquisa de Preços de
Carnes que baliza este certame, o valor global estimado ofertado para o lote foi de R$
4.184.075,25.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.
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Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP alegou não ser
possível ofertar valor menor que o valor já ofertado.

Verificada a documentação do licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, confirmou-
se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para o item que compõe o lote
foram TOP CARNES (SIF: 2594), GN ALIMENTOS (SIF: 3481) e FRIDEL (SIF: 2594).

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa JAGUARA ALIMENTOS LTDA
EPP, com o valor global estimado de R$ 4.184.075,25 (quatro milhões, cento e oitenta e
quatro mil, setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP.

LOTE  2  -  CARNE  BOVINA,  COTA  RESERVADA  REFERENTE  AO  LOTE  1.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 18/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote
com o valor ofertado de R$ 69,99, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do
edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 30,01%.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do
edital (se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado), foi solicitada ao arrematante do
lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais  vantajosa  para
Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o valor
de R$ 66,50,  que em conformidade com o  subitem 11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 33,50%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna
“média de preços” da Pesquisa de Preços de Carnes que baliza este certame, o valor
global estimado ofertado para o lote foi de R$ 1.394.691,75.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para o item que compõe o lote
foram TOP CARNES (SIF: 2594), GN ALIMENTOS (SIF: 3481) e FRIDEL (SIF: 2594).

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa JAGUARA ALIMENTOS LTDA
EPP, com o valor global estimado de R$ 1.394.691,75 (um milhão, trezentos e noventa e
quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).
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Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP.

LOTE 3 - FRANGO, COTA PRINCIPAL.

Em  18/05/18,  o  licitante  FRIGO  SELETA  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  LTDA  foi  o
arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 60,90, que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 39,10%. Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante
do lote sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza
este certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 3.395.317,50.

O licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, enquadrado como ME/EPP, ofertou o
valor de R$ 61,50 que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 38,50%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna
“média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor
global estimado ofertado para o lote foi de R$ 3.428.327,25.

Em razão do exposto acima, e em conformidade com os subitens 12.11 e 12.12 do
edital,  o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi  convocado para abertura de
nova sessão pública, na data de 22/05/18, para exercer o direito estabelecido no art. 45,
inciso I, da LC 123/06.

Em 22/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP não exerceu seu direito de
preferência, permanecendo como arrematante do lote FRIGO SELETA INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
alegou não ser possível ofertar valor menor que o valor global arrematado.

Em 13/06/18, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA solicitou sua
desclassificação (documentos nos autos), em razão das seguintes argumentações: para
participação no certame, o licitante deverá ofertar percentual de desconto tendo como
referência  de  preços  a  pesquisa  realizada  por  empresa  contratada  pelo  Município.
Ocorre  que  a  pesquisa  de  referência  dos  preços  utilizada  pelo  Município  não  vem
acompanhando os preços de mercado,  ocasionando assim prejuízos irreparáveis  às
empresas que pretendem celebrar contrato com o Município. Em relação ao lote 03 –
frango (coxa, contracoxa e filé de peito), o preço da pesquisa está distante da realidade
dos preços de mercado. Além disso, a empresa ainda arca com todos os encargos
tributários, previdenciários, trabalhistas e a logística para entrega dos produtos em mais
de 600 pontos semanalmente. Diante das alegações, a empresa se vê impossibilitada
em assumir  um contrato  de  alto  risco  e  que  poderá  acarretar  prejuízos  financeiros
irreparáveis. Sendo assim, a empresa requer sua desclassificação no lote 03, por se
considerar incapacitada em atender as exigências do edital com base na pesquisa de
preços  utilizada  pelo  município  de  Belo  Horizonte.  Nesta  mesma  data,  o  licitante
LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA passou a arrematante do lote arrematante do
lote com o valor ofertado de R$ 61,00, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1
do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 39,00% .
Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante do lote sobre a
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coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame,
o valor global estimado ofertado pela LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi de
R$ 3.400.890,75.

O licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, enquadrado como ME/EPP, ofertou o
valor de R$ 61,50 que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no
percentual  único  de  desconto  ofertado  para  o  lote  de  38,50  %.  Aplicando-se  o
percentual único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a
coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame,
o valor global estimado ofertado para o lote foi de R$ 3.428.327,25.

Em razão do exposto acima, e em conformidade com os subitens 12.11 e 12.12 do
edital,  o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi  convocado para abertura de
nova sessão pública, na data de 15/06/18, para exercer o direito estabelecido no art. 45,
inciso I, da LC 123/06.

Em 15/06/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP não exerceu seu direito de
preferência,  permanecendo  como  arrematante  do  lote  LINCON  INDÚSTRIA  E
COMERCIO LTDA.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA alegou
não ser possível ofertar valor menor que o valor já ofertado.

Verificada  a  documentação  do  licitante  LINCON  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  LTDA,
confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram C. Vale (SIF: 3300), Mister
Frango (SIF: 1860) e Canção (SIF: 4166) para o item 01 e Canção (SIF: 4166), Mister
(SIF: 1880) para o item 02.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este  certame,  o  pregoeiro  declarou  vencedora  a  empresa  LINCON  INDÚSTRIA  E
COMERCIO  LTDA,  com o  valor  global  estimado  de  R$  3.400.890,75  (três  milhões,
quatrocentos mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  LINCON
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

LOTE 4 – FRANGO COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 18/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote
com o valor ofertado de R$ 79,80, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do
edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 20,20%.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
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arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o valor
de R$ 74,00,  que em conformidade com o  subitem 11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 26,00%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna
“média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor
global estimado ofertado para o lote foi de R$ 1.375.894,25.

Verificada a documentação do licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, confirmou-
se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram TOP CARNES (SIF: 2594),
AGRODANIELLI (SIF: 1850) e CANÇÃO (SIF: 4166) para ambos os itens.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante
(R$ 5,65/kg coxa e contracoxa de frango e R$ 8,39/kg filé de peito sem osso).

Em atendimento ao subitem 16.7 do edital (havendo vencedores distintos para as cotas
principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá
ser  superior  a  10% em  relação  ao  menor  preço,  sob  pena  de  desclassificação  da
proposta  de  maior  valor),  foi  solicitado  a  JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP novos
valores de preços para o lote 04, em razão dos valores ofertados para o lote 03 que
foram R$ 4,66/kg coxa e contracoxa de frango e R$ 6,91/kg filé de peito sem osso.

Em  04/07/2018,  a  JAGUARA  ALIMENTOS  LTDA  EPP  informou  que  devido  à
inconstância nos valores de mercado, não conseguiria reduzir o percentual já ofertado.
Assim sendo, a referida empresa foi desclassificada nos termos do subitem 16.7, por
ofertar valores superiores ao limite estabelecido no edital.

Nesta mesma data, o licitante BSM ATACADISTA LTDA passou a arrematante do lote
com o valor ofertado de R$ 79,90, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do
edital  resultou  no  percentual  único  de  desconto  ofertado  para  o  lote  de  20,10%.
Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pela BSM ATACADISTA LTDA
sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este
certame, o valor ofertado para o quilo da coxa e contracoxa foi de R$ 6,10 e para o quilo
do filé de peito foi R$ 9,06.

Em atendimento ao subitem 16.7 do edital (havendo vencedores distintos para as cotas
principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá
ser  superior  a  10% em  relação  ao  menor  preço,  sob  pena  de  desclassificação  da
proposta de maior valor),  foi  solicitado a BSM ATACADISTA LTDA novos valores de
preços para o lote 04, em razão dos valores ofertados para o lote 03 que foram R$
4,66/kg coxa e contracoxa de frango e R$ 6,91/kg filé de peito sem osso.

Em 04/07/2018, a BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 67,10, que em
conformidade  com  o  subitem  11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no  percentual  único  de
desconto ofertado para o lote de 32,90%. Aplicando-se o percentual único de desconto
ofertado pela BSM ATACADISTA LTDA sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa
de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor ofertado para o quilo da coxa e
contracoxa foi de R$ 5,12 e para o quilo do filé de peito foi R$ 7,60, totalizando o valor
global estimado ofertado de R$ 1.246.474,00.

Verificada  a  documentação  do  licitante  BSM  ATACADISTA  LTDA,  confirmou-se  sua
habilitação.
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Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram BSM (AAS: 2017069316),
NAT (SIF: 725) e FRANCAP (SIF: 1057) para ambos os itens do lote.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame,  o pregoeiro declarou vencedora a  empresa BSM ATACADISTA LTDA,
com o valor global estimado de R$ 1.246.474,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  BSM
ATACADISTA LTDA.

LOTE 5 – CARNE SUÍNA, COTA PRINCIPAL.

Em  18/05/18,  o  licitante  FRIGO  SELETA  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  LTDA  foi  o
arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 62,98, que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 37,02%. Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante
do lote sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza
este certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 2.503.205,46.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
alegou não ser possível ofertar valor menor que o valor global arrematado.

Verificada a documentação do licitante, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, a marca ofertada para todos os itens que compõem o
lote foi FRIGO SELETA (IMA 3964).

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa FRIGO SELETA INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA, com o valor global estimado de R$ 2.503.205,46 (dois milhões,
quinhentos e três mil, duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa FRIGO SELETA
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

LOTE 6 – CARNE SUÍNA, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5. EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.
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Em 18/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote
com o valor ofertado de R$ 85,00, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do
edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 15,00%.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o valor
de R$ 72,90,  que em conformidade com o  subitem 11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 27,10%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pelo arrematante do lote sobre a coluna “média de preços”
da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor global estimado
ofertado foi de R$ 966.009,24.

Verificada a documentação do licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, confirmou-
se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram TOP CARNES (SIF: 2594) e
FRIDEL (SIF: 2594) para todos os itens que compõem o lote.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante
(R$ 11,77/kg lombo e R$ 9,10/kg pernil traseiro, sem osso, cubos ou bifes).

Em atendimento ao subitem 16.7 do edital (havendo vencedores distintos para as cotas
principal e reservada, o percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá
ser  superior  a  10% em  relação  ao  menor  preço,  sob  pena  de  desclassificação  da
proposta  de  maior  valor),  foi  solicitado  a  JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP novos
valores de preços para o lote 06, em razão dos valores ofertados para o lote 05 que
foram R$ 10,17/kg do lombo e R$ 7,86/ kg pernil traseiro, sem osso, cubos ou bifes.

Em atendimento à solicitação, a JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o novo valor
de  R$  69,25 que  em conformidade  com o  subitem 11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 30,75%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna
“média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor
ofertado para o quilo do lombo foi R$ 11,18 e para o quilo do pernil traseiro, sem osso,
cubos  ou  bifes  foi  de  R$  8,64,  totalizando  o  valor  global  estimado  ofertado  de  R$
917.201,16.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa JAGUARA ALIMENTOS LTDA
EPP,  com o  valor  global  estimado  de  R$  917.201,16  (novecentos  e  dezessete  mil,
duzentos e um reais e dezesseis centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP.

LOTE 7 – CARNES PROCESSADAS. COTA PRINCIPAL.

Em  18/05/18,  o  licitante  FRIGO  SELETA  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  LTDA  foi  o
arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 76,00, que em conformidade com o
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subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 24,00 %. Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante
do lote sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza
este certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 786.139,69.

O licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, enquadrado como ME/EPP, ofertou o
valor de R$ 76,80 que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 23,20%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pela JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP sobre a coluna
“média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor
global estimado ofertado para o lote foi de R$ 794.562,63.

Em razão do exposto acima, e em conformidade com os subitens 12.11 e 12.12 do
edital,  o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi  convocado para abertura de
nova sessão pública, na data de 22/05/18, para exercer o direito estabelecido no art. 45,
inciso I, da LC 123/06.

Em 22/05/18,  o  licitante  JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP exerceu  seu direito  de
preferência, ofertando o novo valor de R$ 75,80 que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
24,20%. Aplicando-se o percentual único de desconto ofertado pelo arrematante do lote
sobre a coluna “média de preços” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este
certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 784.597,67.

Nos  termos  do  inciso  XVII,  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº:  10.520/02,  foi  solicitada  ao
arrematante  do  lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais
vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP alegou não ser
possível ofertar valor menor que o valor já ofertado.

Verificada a documentação do licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, confirmou-
se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram COZINHA PREMIADA (SIF:
4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF:
2594) para o item 02.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa JAGUARA ALIMENTOS LTDA
EPP, com o valor global estimado de R$ 784.597,67 (setecentos e oitenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP.

LOTE 8 – CARNES PROCESSADAS. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 18/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote
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com o valor ofertado de R$ 79,00, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do
edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 21,00%.

Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 e do subitem 16.6 do
edital (se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado), foi solicitada ao arrematante do
lote  a  possibilidade  de  apresentação  de  uma  nova  proposta  mais  vantajosa  para
Município.

Em resposta à solicitação, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o valor
de R$ 75,80,  que em conformidade com o  subitem 11.1.1.1.1  do  edital  resultou  no
percentual único de desconto ofertado para o lote de 24,20%. Aplicando-se o percentual
único de desconto ofertado pelo arrematante do lote sobre a coluna “média de preços”
da “Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor global estimado
ofertado foi de R$ 261.524,33.

Verificada a documentação do licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP, confirmou-
se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas foram COZINHA PREMIADA (SIF:
4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF:
2594) para o item 02.

Constatada  a  aceitabilidade  da  proposta  em  relação  ao  objeto  (todas  as  amostras
analisadas foram aprovadas pela SMASAC) e à compatibilidade do preço apresentado
com o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação do licitante.

Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote
sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da “Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou
este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa JAGUARA ALIMENTOS LTDA
EPP, com o valor global estimado de R$ 261.524,33 (duzentos e sessenta e um mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

Conforme  determinado  no  subitem  17.1  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa  JAGUARA
ALIMENTOS LTDA EPP.

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

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/142

Processo Nº: 04.000404.18.00

Objeto:  aquisição de carnes bovinas,  suínas e  de aves,  para  atender demanda dos
programas  assistência  alimentar  e  alimentação  escolar  gerenciados  pela  Secretaria
Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional.

DOM - Diário Oficial do Município | http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp

9 of 16 25/10/2018 15:13



O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do menor preço, apurado pelo
maior percentual único de desconto por lote, sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da
“Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou este certame, observadas as exigências do
edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

LOTE 1 – CARNE BOVINA, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO:  aproximadamente  380.025  kg  de  miolo  de  acém,  em  cubos,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 4.184.075,25 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro
mil, setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  33,50%  (trinta  e  três  inteiros  e  cinquenta  centésimos
percentuais).

MARCAS  APROVADAS:  TOP  CARNES  (SIF  2594),  FRIDEL  (SIF  2594)  e  GN
ALIMENTOS (SIF: 3481).

LOTE  2  –  CARNE  BOVINA,  COTA  RESERVADA  REFERENTE  AO  LOTE  1.
EXCLUSIVO  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS  DA  LC  123/06,  conforme
exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO:  aproximadamente  126.675  kg  de  miolo  de  acém,  em  cubos,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  1.394.691,75  (um  milhão,  trezentos  e  noventa  e
quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  33,50%  (trinta  e  três  inteiros  e  cinquenta  centésimos
percentuais).

MARCAS  APROVADAS:  TOP  CARNES  (SIF  2594),  FRIDEL  (SIF  2594)  e  GN
ALIMENTOS (SIF: 3481).

LOTE 3 – FRANGO, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 200.100 kg de coxa e contracoxa de frango e 357.225 kg
de filé de peito, sem osso, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  3.400.890,75  (três  milhões,  quatrocentos  mil,
oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).
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DESCONTO PROPOSTO: 39,00% (trinta e nove inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: ITEM 01: Coxa e contracoxa: C. VALE (SIF: 3300), MISTER
FRANGO  (SIF:  1860)  e  CANÇÃO  (SIF:  4166).  ITEM  02:  filé  de  peito,  sem  osso:
CANÇÃO (SIF: 4166) e MISTER (SIF: 1880).

LOTE  4  –  FRANGO.  COTA  RESERVADA  REFERENTE  AO  LOTE  3.  EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,  conforme exigências do
edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 66.700 kg de coxa e contracoxa de frango e 119.075 kg de
filé de peito, sem osso, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.246.474,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

DESCONTO  PROPOSTO:  32,90%  (trinta  e  dois  inteiros  e  noventa  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316), NAT (SIF: 725) e FRANCAP (SIF:
1057) para ambos os itens do lote.

LOTE 5 – CARNE SUÍNA, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 13.988 kg de lombo suíno; 158.700 kg de pernil, sem osso,
traseiro, porcionado em bifes e 141.675 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em
cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.503.205,46 (dois  milhões,  quinhentos e três mil,
duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 37,02% (trinta e sete inteiros e dois centésimos percentuais).

MARCA APROVADA: FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o
lote.

LOTE 6 – CARNE SUÍNA, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5. EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,  conforme exigências do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 4.662 kg de lombo suíno; 52.900 kg de pernil, sem osso,
traseiro, porcionado em bifes e 47.225 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em
cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 917.201,16 (novecentos e dezessete mil, duzentos e
um reais e dezesseis centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  30,75%  (trinta  inteiros  e  setenta  e  cinco  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para todos os
itens que compõem o lote.

LOTE  7  –  CARNES  PROCESSADAS.  COTA  PRINCIPAL,  conforme  exigências  do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 7.538 kg de bacon em pedaço e 62.025 kg de linguiça pura
de pernil suíno, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  784.597,67  (setecentos  e  oitenta  e  quatro  mil,
quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  24,20%  (vinte  e  quatro  inteiros  e  vinte  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: COZINHA PREMIADA (SIF: 4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para
o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para o item 02.

LOTE 8 – CARNES PROCESSADAS. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7.
EXCLUSIVO  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS  DA  LC  123/06,  conforme
exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 2.512 kg de bacon em pedaço e 20.675 kg de linguiça pura
de pernil suíno, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  261.524,33  (duzentos  e  sessenta  e  um  mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  24,20%  (vinte  e  quatro  inteiros  e  vinte  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: COZINHA PREMIADA (SIF: 4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para
o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para o item 02.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/142

Processo Nº: 04.000404.18.00

Objeto:  aquisição de carnes bovinas,  suínas e  de aves,  para  atender demanda dos
programas  assistência  alimentar  e  alimentação  escolar  gerenciados  pela  Secretaria
Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional.

Homologo  esta  licitação,  pelo  critério  do  menor  preço,  apurado  pelo  maior
percentual único de desconto por lote aplicado sobre a coluna “MÉDIA DE PREÇOS” da
“Pesquisa de Preços de Carnes” que balizou este certame, conforme especificações
constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e
determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas:

LOTE 1 – CARNE BOVINA, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO:  aproximadamente  380.025  kg  de  miolo  de  acém,  em  cubos,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 4.184.075,25 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro
mil, setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  33,50%  (trinta  e  três  inteiros  e  cinquenta  centésimos
percentuais).

MARCAS  APROVADAS:  TOP  CARNES  (SIF  2594),  FRIDEL  (SIF  2594)  e  GN
ALIMENTOS (SIF: 3481).

LOTE  2  –  CARNE  BOVINA,  COTA  RESERVADA  REFERENTE  AO  LOTE  1.
EXCLUSIVO  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS  DA  LC  123/06,  conforme
exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO:  aproximadamente  126.675  kg  de  miolo  de  acém,  em  cubos,  nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  1.394.691,75  (um  milhão,  trezentos  e  noventa  e
quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  33,50%  (trinta  e  três  inteiros  e  cinquenta  centésimos
percentuais).

MARCAS  APROVADAS:  TOP  CARNES  (SIF  2594),  FRIDEL  (SIF  2594)  e  GN
ALIMENTOS (SIF: 3481).

LOTE 3 – FRANGO, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.
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EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 200.100 kg de coxa e contracoxa de frango e 357.225 kg
de filé de peito, sem osso, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  3.400.890,75  (três  milhões,  quatrocentos  mil,
oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 39,00% (trinta e nove inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: ITEM 01: Coxa e contracoxa: C. VALE (SIF: 3300), MISTER
FRANGO  (SIF:  1860)  e  CANÇÃO  (SIF:  4166).  ITEM  02:  filé  de  peito,  sem  osso:
CANÇÃO (SIF: 4166) e MISTER (SIF: 1880).

LOTE  4  –  FRANGO.  COTA  RESERVADA  REFERENTE  AO  LOTE  3.  EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,  conforme exigências do
edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 66.700 kg de coxa e contracoxa de frango e 119.075 kg de
filé de peito, sem osso, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.246.474,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

DESCONTO  PROPOSTO:  32,90%  (trinta  e  dois  inteiros  e  noventa  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316), NAT (SIF: 725) e FRANCAP (SIF:
1057) para ambos os itens do lote.

LOTE 5 – CARNE SUÍNA, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 13.988 kg de lombo suíno; 158.700 kg de pernil, sem osso,
traseiro, porcionado em bifes e 141.675 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em
cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.503.205,46 (dois  milhões,  quinhentos e três mil,
duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 37,02% (trinta e sete inteiros e dois centésimos percentuais).

MARCA APROVADA: FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o
lote.

LOTE 6 – CARNE SUÍNA, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5. EXCLUSIVO
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PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,  conforme exigências do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 4.662 kg de lombo suíno; 52.900 kg de pernil, sem osso,
traseiro, porcionado em bifes e 47.225 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em
cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 917.201,16 (novecentos e dezessete mil, duzentos e
um reais e dezesseis centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  30,75%  (trinta  inteiros  e  setenta  e  cinco  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para todos os
itens que compõem o lote.

LOTE  7  –  CARNES  PROCESSADAS.  COTA  PRINCIPAL,  conforme  exigências  do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 7.538 kg de bacon em pedaço e 62.025 kg de linguiça pura
de pernil suíno, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  784.597,67  (setecentos  e  oitenta  e  quatro  mil,
quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  24,20%  (vinte  e  quatro  inteiros  e  vinte  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: COZINHA PREMIADA (SIF: 4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para
o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para o item 02.

LOTE 8 – CARNES PROCESSADAS. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 7.
EXCLUSIVO  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE  BENEFICIÁRIOS  DA  LC  123/06,  conforme
exigências do edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 2.512 kg de bacon em pedaço e 20.675 kg de linguiça pura
de pernil suíno, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  261.524,33  (duzentos  e  sessenta  e  um  mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

DESCONTO  PROPOSTO:  24,20%  (vinte  e  quatro  inteiros  e  vinte  centésimos
percentuais).

MARCAS APROVADAS: COZINHA PREMIADA (SIF: 4242) e PIF PAF (SIF: 4372) para
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o item 01 e TOP CARNES (SIF: 2594) e FRIDEL (SIF: 2594) para o item 02.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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