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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/145

Processo nº: 04-000407-18-90

Objeto: Aquisição de carnes bovinas, suínas, de aves e peixes, “in natura”, para atender demanda dos restaurantes
populares gerenciados pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional.

LOTE 1 – CARNE BOVINA, COTA PRINCIPAL.

Em 16/05/18, o licitante FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$
64,99, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 35,01%. 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$
1.305.225,00.

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, o licitante FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA alegou não ser possível ofertar nova proposta por estar no
limite de valor a ofertar, sendo, assim, encerrada a negociação.

Verificada a documentação do licitante FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 14.6.2, a marca ofertada para todos os itens que compõem o lote foi FRIOLI (IMA: 8218).

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
FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA, com o valor global estimado de R$ 1.305.225,00 (um milhão, trezentos e cinco
mil, duzentos e vinte e cinco 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 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA.

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

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 77,00, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 23,00%.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 71,40, que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 28,60%. 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$ 478.150,00.

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 para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316) e 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 BSM
ATACADISTA LTDA, com o valor global estimado de R$ 478.150,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta
reais).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 3 - FRANGO, COTA PRINCIPAL.

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o 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 coluna “média de preços” da
“Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 556.800,00.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA informou não ser possível ofertar menor valor que o já ofertado.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876).

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$ 556.800,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos 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 4 – FRANGO COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 3. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Em 16/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 78,00,
que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
22,00%.

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, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o novo valor de R$ 71,00, que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 29,00%. 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$ 216.000,00.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram TOP CARNES (SIF:
2594); AGRODANIELLI (SIF: 1850) e CANÇÃO (SIF: 4166).

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$ 8,05/kg filé de peito e R$ 5,42/kg coxa e contracoxa).
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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$ 6,91/kg filé de peito e R$ 4,66/coxa e
contracoxa).

Em 28/06/2018, a JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP informou não ser possível ofertar valores menores, sendo assim
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$ 80,00,
que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
20,00%. 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 razão de ter ofertado para o lote 03 o desconto de 39%.

Em 29/06/18, em resposta á solicitação, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o valor 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 coluna “média de preços” da
“Pesquisa de Preços de Carnes” que baliza este certame, o valor global estimado ofertado foi de R$ 185.600,00.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876).

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$ 185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos 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 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 60,00, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 40,00%.
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$ 823.837,50.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA informou não ser possível ofertar menor valor que o já ofertado.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316) e 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 BSM
ATACADISTA LTDA, com o valor global estimado de R$ 823.837,50 (oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e sete
reais e cinquenta centavos).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA 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 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 80,00, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 20,00%.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 60,00, que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 40,00%. 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$ 274.612,50.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316) e 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 BSM
ATACADISTA LTDA, com o valor global estimado de R$ 274.612,50 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e doze
reais e cinquenta centavos).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 7 – CARNES SUÍNA (FEIJOADA). EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 92,00, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 8,00%.
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$ 20.130,00.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA informou não ser possível ofertar menor valor que o já ofertado.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316) e 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 BSM
ATACADISTA LTDA, com o valor global estimado de R$ 20.130,00 (vinte mil, cento e trinta reais).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 8 – TOUCINHO. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 16/05/18, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 95,99,
que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
4,01%.

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

Em resposta, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP ofertou o novo valor de R$ 81,50, que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 18,50%. 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$ 49.300,00.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, a marca ofertada para todos os itens que compõe o lote foi TOP CARNES (SIF: 2594).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto (amostras analisadas e 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$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos 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 JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP.

LOTE 9 – CARNES PROCESSADAS. COTA PRINCIPAL

Em 16/05/18, o licitante FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado
de R$ 53,46, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado
para o lote de 46,54%. 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$
366.945,00.

O licitante BSM ATACADISTA LTDA, enquadrado como ME/EPP, ofertou o valor de R$ 53,47 que em conformidade com o
subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 46,53%. 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 global estimado ofertado para o lote foi de R$ 366.990,00.

Em razão do exposto acima, e em conformidade com os subitens 12.11 e 12.12 do edital, o licitante BSM ATACADISTA
LTDA foi convocado para abertura de nova sessão pública, na data de 21/05/18, para exercer o direito estabelecido no art.
45, inciso I, da LC 123/06.

Em 21/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA exerceu seu direito de preferência, ofertando o novo valor de R$ 53,45
que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de
46,55%. 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 á solicitação, o licitante
BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 53,40 que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital
resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 46,60%. 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 global estimado ofertado para o lote foi de R$ 366.555,00.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

As amostras ofertadas foram devidamente analisadas e conforme relatório da SMASAC, constante nos autos, a linguiça de
marca BSM foi reprovada por não especificar em sua composição o uso exclusivo de carne suína; pelos gomos
apresentaram média de peso de 91 gr, em desacordo com a especificação do edital; pelos gomos com tamanhos não
padronizados e amostra em desacordo com a legislação na análise de rótulo – não confere o item Categoria do
Estabelecimento. A linguiça de marca MELLORE foi reprovada por conter gorduras em excesso e sabor apimentado e
pelos gomos se desintegrarem após cocção. O paio da marca BSM foi reprovado, pois o rótulo não especifica o uso de
toucinho. O produto apresentado tinha aparência escurecida e não apresentava consistência adequada para ser cortado
em rodelas manualmente ou por cortador industrial. Após cocção o paio se desintegrou e apresentou sabor desagradável
e não característico e amostra em desacordo com a legislação na análise de rótulo – não confere o item Categoria do
Estabelecimento.

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto 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$ 366.555,00 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e
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cinquenta e cinco reais).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 10 – CARNES PROCESSADAS, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 80,00, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 20,00%.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 53,40, que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 46,60%. 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$ 122.185,00.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

As amostras ofertadas foram devidamente analisadas e conforme relatório da SMASAC, constante nos autos, a linguiça de
marca BSM foi reprovada por não especificar em sua composição o uso exclusivo de carne suína; pelos gomos
apresentaram média de peso de 91 gr, em desacordo com a especificação do edital; pelos gomos com tamanhos não
padronizados e amostra em desacordo com a legislação na análise de rótulo – não confere o item Categoria do
Estabelecimento. A linguiça de marca MELLORE foi reprovada por conter gorduras em excesso e sabor apimentado e
pelos gomos se desintegrarem após cocção. O paio da marca BSM foi reprovado, pois o rótulo não especifica o uso de
toucinho. O produto apresentado tinha aparência escurecida e não apresentava consistência adequada para ser cortado
em rodelas manualmente ou por cortador industrial. Após cocção o paio se desintegrou e apresentou sabor desagradável
e não característico e amostra em desacordo com a legislação na análise de rótulo – não confere o item Categoria do
Estabelecimento.

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto 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$ 122.185,00 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, o licitante JAGUARA ALIMENTOS LTDA. - EPP manifestou intenção de
recorrer. Aberto o prazo legal, as razões recursais não foram apresentadas. Diante disso, o lote foi adjudicado à empresa
BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 11 – PEIXE, COTA PRINCIPAL.

Em 16/05/18, o licitante LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$
87,99, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 12,01%. 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$
335.925,00.

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, o licitante LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA informou não ser possível ofertar menor valor que o já
ofertado.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, a marca ofertada para todos os itens que compõe o lote foi ÁGUA LIMPA (IMA: 8470).

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
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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$ 335.925,00 (trezentos e trinta e cinco mil,
novecentos e vinte e cinco 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 LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

LOTE 12 – PEIXE, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 99,99, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 96,73, que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 3,27%. 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$ 123.112,50.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); PESQUALI (SIF: 3520) E PLENA (SIF: 4060).

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$ 123.112,50 (cento e vinte e três mil, cento e doze reais e
cinquenta 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 BSM ATACADISTA LTDA.

LOTE 13 – PESCOÇO DE PERU. COTA PRINCIPAL.

Em 16/05/18, o licitante LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$
87,98, que em conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o
lote de 12,02%. 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$
150.000,00.

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, o licitante LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA informou não ser possível ofertar menor valor que o já
ofertado.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, a marca ofertada para todos os itens que compõe o lote foi PERDIGÃO (SIF: 1010).

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$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Conforme determinado no subitem 17.1 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi

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

7 of 15 25/10/2018 15:14



adjudicado à empresa LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

LOTE 14 – PESCOÇO DE PERU. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 16/05/18, o licitante BSM ATACADISTA LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$ 99,99, que em
conformidade com o subitem 11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%.

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, o licitante BSM ATACADISTA LTDA ofertou o novo valor de R$ 96,70, que em conformidade com o subitem
11.1.1.1.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 3,30%. 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$ 54.937,50.

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

Nos termos do subitem 14.6.2, as marcas ofertadas para todos os itens que compõem o lote foram BSM (AAS:
2017069316); PERDIGÃO (SIF: 104) e REZENDE (SIF: 437).

Constatada a aceitabilidade da proposta em relação ao objeto (amostras analisadas e 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$ 54.937,50 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais
e cinquenta 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 BSM ATACADISTA LTDA.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/145

Processo nº: 04-000407-18-90

Objeto: Aquisição de carnes bovinas, suínas, de aves e peixes, “in natura”, para atender demanda dos restaurantes
populares gerenciados pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional.

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: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

OBJETO: aproximadamente 37.500 kg de carne bovina, acém, em cubos ou iscas, 7.500 kg de carne bovina, chã de fora,
sem aparas, porcionada em bifes de aproximadamente 150 gramas, 15.000 kg de carne bovina, dobradinha, em tiras,
15.000 kg de carne bovina, fígado, limpa, em tiras, 11.250 kg de carne bovina, lagarto, limpa e 37.500 kg de carne bovina,
músculo, porcionada em cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.305.225,00 (um milhão, trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 35,01% (trinta e cinco inteiros e um centésimo percentual).
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MARCAS APROVADAS: FRIOLI (IMA: 8218) para todos os itens que compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 12.500 kg de carne bovina, acém, em cubos ou iscas, 2.500 kg de carne bovina, chã de fora,
sem aparas, porcionada em bifes de aproximadamente 150 gramas, 5.000 kg de carne bovina, dobradinha, em tiras, 5.000
kg de carne bovina, fígado, limpa, em tiras, 3.750 kg de carne bovina, lagarto, limpa e 12.500 kg de carne bovina, músculo,
porcionada em cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 478.150,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta reais).

DESCONTO PROPOSTO: 28,60% (vinte e oito inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA:3964) para todos os itens que compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 30.000 kg de filé de peito, sem osso e 75.000 kg de coxa e contracoxa de frango, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 556.800,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais).

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

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876) para todos os itens que
compõem o lote.

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 10.000 kg de filé de peito, sem osso e 25.000 kg de coxa e contracoxa de frango, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais).

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

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876) para todos os itens que
compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 22.500 kg de carne suína, bisteca, em bifes, 22.500 kg de costelinha porcionada em pedaços,
11.250 kg de lombo e 45.000 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em cubos, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 823.837,50 (oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 40,00% (quarenta inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o lote.
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LOTE 6 – CARNE SUÍNA, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 5. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 7.500 kg de carne suína, bisteca, em bifes, 7.500 kg de costelinha porcionada em pedaços,
3.750,00 kg de lombo e 15.000 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em cubos, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 274.612,50 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 40,00% (quarenta inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o lote.

LOTE 7 – CARNES SUÍNA (FEIJOADA). EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de orelha para feijoada, cortada em pedaços e 1.500 kg de pé para feijoada, cortada
em pedaços, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.130,00 (vinte mil, cento e trinta reais).

DESCONTO PROPOSTO: 8,00% (oito inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o lote.

LOTE 8 – TOUCINHO. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 5.000 kg de toucinho, para torresmo, cortado em pedaços, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais).

DESCONTO PROPOSTO: 18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos percentuais).

MARCA APROVADA: TOP CARNES (SIF: 2594).

LOTE 9 – CARNES PROCESSADAS. COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 4.500 kg de bacon em pedaço, com pele, sem costela, embalado a vácuo, 30.000 kg de
linguiça pura de pernil suíno, fresca, sem pimenta, em gomos e 4.500 kg de paio defumado, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 366.555,00 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 46,60% (quarenta e seis inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: para o bacon: BSM (AAS: 2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964);
para a linguiça: FRIGO SELETA (IMA: 3964) e para o paio: MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

LOTE 10 – CARNES PROCESSADAS, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9. EXCLUSIVO PARA

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

10 of 15 25/10/2018 15:14



PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de bacon em pedaço, com pele, sem costela, embalado a vácuo, 10.000 kg de
linguiça pura de pernil suíno, fresca, sem pimenta, em gomos e 1.500 kg de paio defumado, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 122.185,00 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 46,60% (quarenta e seis inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: para o bacon: BSM (AAS: 2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964);
para a linguiça: FRIGO SELETA (IMA: 3964) e para o paio: MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

LOTE 11 – PEIXE, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 11.250 kg de peixe tilápia, filé, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 335.925,00 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 12,01% (doze inteiros e um centésimo percentual).

MARCAS APROVADAS: ÁGUA LIMPA (IMA: 8470).

LOTE 12 – PEIXE, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 3.750 kg de peixe tilápia, filé, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 123.112,50 (cento e vinte e três mil, cento e doze reais e cinquenta centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); PESQUALI (SIF: 3520) E PLENA (SIF: 4060).

LOTE 13 – PESCOÇO DE PERU. COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 18.750 kg de pescoço de peru, congelado, porcionado em pedaços, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

DESCONTO PROPOSTO: 12,01% (doze inteiros e dois centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: PERDIGÃO (SIF: 1010).

LOTE 14 – PESCOÇO DE PERU. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 6.250 kg de pescoço de peru, congelado, porcionado em pedaços, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 54.937,50 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 3,30% (três inteiros e trinta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); PERDIGÃO (SIF: 104) e REZENDE (SIF: 437).

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/145

Processo nº: 04-000407-18-90

Objeto: Aquisição de carnes bovinas, suínas, de aves e peixes, “in natura”, para atender demanda dos restaurantes
populares 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: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

OBJETO: aproximadamente 37.500 kg de carne bovina, acém, em cubos ou iscas, 7.500 kg de carne bovina, chã de fora,
sem aparas, porcionada em bifes de aproximadamente 150 gramas, 15.000 kg de carne bovina, dobradinha, em tiras,
15.000 kg de carne bovina, fígado, limpa, em tiras, 11.250 kg de carne bovina, lagarto, limpa e 37.500 kg de carne bovina,
músculo, porcionada em cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.305.225,00 (um milhão, trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 35,01% (trinta e cinco inteiros e um centésimo percentual).

MARCAS APROVADAS: FRIOLI (IMA: 8218) para todos os itens que compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 12.500 kg de carne bovina, acém, em cubos ou iscas, 2.500 kg de carne bovina, chã de fora,
sem aparas, porcionada em bifes de aproximadamente 150 gramas, 5.000 kg de carne bovina, dobradinha, em tiras, 5.000
kg de carne bovina, fígado, limpa, em tiras, 3.750 kg de carne bovina, lagarto, limpa e 12.500 kg de carne bovina, músculo,
porcionada em cubos, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 478.150,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta reais).

DESCONTO PROPOSTO: 28,60% (vinte e oito inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA:3964) para todos os itens que compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA
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OBJETO: aproximadamente 30.000 kg de filé de peito, sem osso e 75.000 kg de coxa e contracoxa de frango, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 556.800,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais).

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

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876) para todos os itens que
compõem o lote.

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 10.000 kg de filé de peito, sem osso e 25.000 kg de coxa e contracoxa de frango, nas
especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 185.600,00 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos reais).

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

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); NAT (SIF: 725) e BIG FRANGO (SIF: 1876) para todos os itens que
compõem o lote.

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

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 22.500 kg de carne suína, bisteca, em bifes, 22.500 kg de costelinha porcionada em pedaços,
11.250 kg de lombo e 45.000 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em cubos, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 823.837,50 (oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 40,00% (quarenta inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e 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: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 7.500 kg de carne suína, bisteca, em bifes, 7.500 kg de costelinha porcionada em pedaços,
3.750,00 kg de lombo e 15.000 kg de pernil, sem osso, traseiro, porcionado em cubos, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 274.612,50 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 40,00% (quarenta inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o lote.

LOTE 7 – CARNES SUÍNA (FEIJOADA). EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06,
conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA
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OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de orelha para feijoada, cortada em pedaços e 1.500 kg de pé para feijoada, cortada
em pedaços, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.130,00 (vinte mil, cento e trinta reais).

DESCONTO PROPOSTO: 8,00% (oito inteiros percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316) e FRIGO SELETA (IMA: 3964) para todos os itens que compõem o lote.

LOTE 8 – TOUCINHO. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do
edital.

EMPRESA: JAGUARA ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: aproximadamente 5.000 kg de toucinho, para torresmo, cortado em pedaços, nas especificações e condições
estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais).

DESCONTO PROPOSTO: 18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos percentuais).

MARCA APROVADA: TOP CARNES (SIF: 2594).

LOTE 9 – CARNES PROCESSADAS. COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 4.500 kg de bacon em pedaço, com pele, sem costela, embalado a vácuo, 30.000 kg de
linguiça pura de pernil suíno, fresca, sem pimenta, em gomos e 4.500 kg de paio defumado, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 366.555,00 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 46,60% (quarenta e seis inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: para o bacon: BSM (AAS: 2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964);
para a linguiça: FRIGO SELETA (IMA: 3964) e para o paio: MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

LOTE 10 – CARNES PROCESSADAS, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 9. EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de bacon em pedaço, com pele, sem costela, embalado a vácuo, 10.000 kg de
linguiça pura de pernil suíno, fresca, sem pimenta, em gomos e 1.500 kg de paio defumado, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 122.185,00 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

DESCONTO PROPOSTO: 46,60% (quarenta e seis inteiros e sessenta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: para o bacon: BSM (AAS: 2017069316); MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964);
para a linguiça: FRIGO SELETA (IMA: 3964) e para o paio: MELLORE (SIF: 1002) e FRIGO SELETA (IMA: 3964).

LOTE 11 – PEIXE, COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 11.250 kg de peixe tilápia, filé, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 335.925,00 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais).
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DESCONTO PROPOSTO: 12,01% (doze inteiros e um centésimo percentual).

MARCAS APROVADAS: ÁGUA LIMPA (IMA: 8470).

LOTE 12 – PEIXE, COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 11. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 3.750 kg de peixe tilápia, filé, nas especificações e condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 123.112,50 (cento e vinte e três mil, cento e doze reais e cinquenta centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); PESQUALI (SIF: 3520) E PLENA (SIF: 4060).

LOTE 13 – PESCOÇO DE PERU. COTA PRINCIPAL, conforme exigências do edital.

EMPRESA: LINCON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: aproximadamente 18.750 kg de pescoço de peru, congelado, porcionado em pedaços, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

DESCONTO PROPOSTO: 12,01% (doze inteiros e dois centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: PERDIGÃO (SIF: 1010).

LOTE 14 – PESCOÇO DE PERU. COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 13. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06, conforme exigências do edital.

EMPRESA: BSM ATACADISTA LTDA

OBJETO: aproximadamente 6.250 kg de pescoço de peru, congelado, porcionado em pedaços, nas especificações e
condições estabelecidas no edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 54.937,50 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

DESCONTO PROPOSTO: 3,30% (três inteiros e trinta centésimos percentuais).

MARCAS APROVADAS: BSM (AAS: 2017069316); PERDIGÃO (SIF: 104) e REZENDE (SIF: 437).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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