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Terça-feira, 2 de Outubro de 2018 Ano XXIV - Edição N.: 5625

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/200

 
Processo n° 04.000766.18.93
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros para atender ao Programa dos Restaurantes Populares, gerenciado pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:
 
Lote (1) - LEGUMES - COTA PRINCIPAL
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Em 02/08/2018 o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor ofertado de R$
99,99 que em conformidade com o subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%. Nos termos
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município. O
licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ofereceu nova proposta com o valor de R$ 97,00 que em conformidade com o
subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 3%. Verificada a documentação deste licitante,
confirmou-se sua habilitação.
 
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 arrematante do lote. Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto
por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou
vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 145.383,75 (Cento e
quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
 
Os licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI –EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP apresentaram recursos
administrativos tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA. Diante disto, o pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contrarrazões. Apresentadas,
tempestivamente, as razões recursais, estas foram analisadas.
 
Diante do Parecer anexo aos autos, o pregoeiro julgou improcedente os recursos interpostos pelos licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI
–EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, ficando, portanto, adjudicado o lote para o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA no referido percentual de desconto de 3 % e valor global estimado de R$ 145.383,75 (Cento e quarenta e cinco mil,
trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
 
Lote (2) - LEGUMES - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 01
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Os licitantes POMAR DE MINAS DISTRIB DE FRUTAS E LEGUMES e FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foram desclassificadas por
apresentarem preços excessivos.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 11.16 do edital, a cota reservada (lote 02) às microempresas e às empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar 123/06 foi ofertada ao licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, vencedor do lote
principal (lote 01), nas mesmas condições já ofertadas inicialmente. Verificada a documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
 
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 48.461,25 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco
centavos). Fica, portanto, adjudicado o lote no referido percentual de desconto de 3% e valor global estimado.
 
Lote (3) - FRUTAS - COTA PRINCIPAL
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Em 02/08/2018 o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor ofertado de R$
99,99 que em conformidade com o subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%. Nos termos
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município. O
licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ofereceu nova proposta com o valor de R$ 97,00 que em conformidade com o
subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,3%. Verificada a documentação deste licitante,
confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
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IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil, quarenta reais).
 
Os licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI –EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP apresentaram recursos
administrativos tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA. Diante disso, o pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contrarrazões.
Apresentadas, tempestivamente, as razões recursais, estas foram analisadas.
 
Diante do Parecer anexo aos autos, o pregoeiro julgou improcedente os recursos interpostos pelos licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI
–EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, ficando, portanto, adjudicado o lote para o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA no referido percentual de desconto de 3 % e valor global estimado de R$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil,
quarenta reais).
 
Lote (4) - FRUTAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 03
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Os licitantes POMAR DE MINAS DISTRIB DE FRUTAS E LEGUMES e FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foram desclassificadas por
apresentarem preços excessivos.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 11.16 do edital, a cota reservada (lote 04) às microempresas e às empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar 123/06 foi ofertada ao licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, vencedor do lote
principal (lote 03), nas mesmas condições já ofertadas inicialmente. Verificada a documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
 
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 157.680,00 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais). Fica, portanto,
adjudicado o lote no referido percentual de desconto de 3% e valor global estimado.
 
Lote (5) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Em 02/08/2018 o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor ofertado de R$
99,99 que em conformidade com o subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%. Nos termos
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município. O
licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ofereceu nova proposta com o valor de R$ 97,00 que em conformidade com o
subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,3%.Verificada a documentação deste licitante,
confirmou-se sua habilitação.
 
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 arrematante do lote.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 307.785,00 (trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
 
Os licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI –EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP apresentaram recursos
administrativos tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA. Diante disso, o pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contrarrazões.
Apresentadas, tempestivamente, as razões recursais, estas foram analisadas.
 
Diante do Parecer anexo aos autos, o pregoeiro julgou improcedente os recursos interpostos pelos licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI
–EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, ficando, portanto, adjudicado o lote para o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA no referido percentual de desconto de 3 % e valor global estimado de R$ 307.785,00 (trezentos e sete mil, setecentos e
oitenta e cinco reais).
 
Lote (6) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE
05
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Os licitantes POMAR DE MINAS DISTRIB DE FRUTAS E LEGUMES e FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foram desclassificadas por
apresentarem preços excessivos.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 11.16 do edital, a cota reservada (lote 06) às microempresas e às empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar 123/06 foi ofertada ao licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, vencedor do lote
principal (lote 05), nas mesmas condições já ofertadas inicialmente. Verificada a documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
 
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 102.595,00 (cento e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Fica, portanto,
adjudicado o lote no referido percentual de desconto de 3% e valor global estimado.
 
Lote (7) - FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL
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O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Em 02/08/2018 o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor ofertado de R$
99,99 que em conformidade com o subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01%. Nos termos
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de apresentação de nova proposta mais vantajosa ao Município. O
licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ofereceu nova proposta com o valor de R$ 97,00 que em conformidade com o
subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,3%.Verificada a documentação deste licitante,
confirmou-se sua habilitação.
 
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 arrematante do lote.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 371.681,25 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e
cinco centavos).
 
Os licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI –EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP apresentaram recursos
administrativos tempestivamente contra a decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA. Diante disso, o pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contrarrazões.
Apresentadas, tempestivamente, as razões recursais, estas foram analisadas.
 
Diante do Parecer anexo aos autos, o pregoeiro julgou improcedente os recursos interpostos pelos licitantes DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI
–EPP e SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP, ficando, portanto, adjudicado o lote para o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA no referido percentual de desconto de 3 % e valor global estimado de R$ 371.681,25 (trezentos e setenta e um mil,
seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).
 
Lote (8) - FOLHOSAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 07
 
O licitante DIVINAGULA HORTIFRUTI EIRELI foi desclassificado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.2 do edital. Os termos de abertura e
encerramento do balanço apresentado se referem ao exercício de 2015 e não ao do exercício de 2017, conforme exigido no edital. Os termos de
abertura e encerramento apresentados foram elaborados na plataforma SPED, entretanto, as demonstrações contábeis foram preparadas em
outra plataforma e não estão assinadas pelo responsável técnico da empresa. O recibo apresentado se refere ao livro18, entretanto, os termos
de abertura e encerramento se referem ao livro 16. Apresentar nos termos do item 12.3.1 do edital, declaração prevista no Anexo V, na qual a
empresa declara, sob as penas da lei, ser beneficiária da Lei Complementar nº 123/06, na condição de Empresa de Pequeno Porte, apesar de
não poder ser enquadrada como EPP. Participar indevidamente na condição de EPP no certame, apesar de não se enquadrar nestas condições,
tendo em vista que sua Receita Bruta é superior ao limite previsto em lei.
 
Os licitantes POMAR DE MINAS DISTRIB DE FRUTAS E LEGUMES e FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foram desclassificadas por
apresentarem preços excessivos.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 11.16 do edital, a cota reservada (lote 08) às microempresas e às empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar 123/06 foi ofertada ao licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, vencedor do lote
principal (lote 07), nas mesmas condições já ofertadas inicialmente. Verificada a documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
 
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 123.893.75 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos). Fica, portanto, adjudicado o lote no referido percentual de desconto de 3% e valor global estimado.
 
Lote (9) - OVOS - COTA PRINCIPAL
 
Em 16/07/2018 o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA passou a ser arrematante do lote com o valor ofertado de R$
99,99 que em conformidade com o subitem 9.7.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 0,01.Verificada a
documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 165.300,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos reais).
 
O licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA - EPP apresentou recurso administrativo tempestivamente contra a decisão do pregoeiro
que declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. Diante disso, o pregoeiro da disputa abriu prazo
legal para apresentação formal das razões e contrarrazões. Apresentadas, tempestivamente, as razões recursais, estas foram analisadas.
 
Diante do Parecer anexo aos autos, o pregoeiro julgou improcedente o recurso interposto pelo licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS
LTDA - EPP, ficando, portanto, adjudicado o lote para o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA no referido percentual
de desconto de 0,01 % e no valor global estimado de R$ 165.300,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos reais).
 
Lote (10) - OVOS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 09
 
Os licitantes POMAR DE MINAS DISTRIB DE FRUTAS E LEGUMES e FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foram desclassificadas por
apresentarem preços excessivos.
 
Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.
 
Em conformidade com o estabelecido no subitem 11.16 do edital, a cota reservada (lote 10) às microempresas e às empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar 123/06 foi ofertada ao licitante BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, vencedor do lote
principal (lote 09), nas mesmas condições já ofertadas inicialmente. Verificada a documentação deste licitante, confirmou-se sua habilitação.
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 arrematante do lote.
 
Pelo critério do menor preço, apurado pelo maior percentual único de desconto por lote sobre o preço mais comum do Boletim de Preços da
CEASA/MG do dia 16/07/18 que balizou este certame, o pregoeiro declarou vencedora a empresa BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, com o valor global estimado de R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil, cem reais). Fica, portanto, adjudicado o lote no
referido percentual de desconto de 0,01% e valor global estimado.
 

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

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
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ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/200
 
Processo n° 04.000766.18.93
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros para atender ao Programa dos Restaurantes Populares, gerenciado pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na
proposta comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
 
Lote (2) - LEGUMES - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 01
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 48.461,25 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).
 
Lote (4) - FRUTAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 03
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 157.680,00 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais).
 
Lote (6) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE
05
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 102.595,00 (cento e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
 
Lote (8) - FOLHOSAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 07
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 123.893.75 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
 
Lote (10) - OVOS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 09
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil, cem reais).
 

Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/200
 
Processo n° 04.000766.18.93
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros para atender ao Programa dos Restaurantes Populares, gerenciado pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na proposta
comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
 
Lote (1) - LEGUMES - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 145.383,75 (Cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
 
Lote (3) - FRUTAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil, quarenta reais).
 
Lote (5) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 307.785,00 (trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
 
Lote (7) - FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 371.681,25 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).
 
Lote (9) - OVOS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 165.300,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos reais).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/200

 
Processo n° 04.000766.18.93
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros para atender ao Programa dos Restaurantes Populares, gerenciado pela
Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Homologo a licitação relativa a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis hortifrutigranjeiros, nas condições estabelecidas no edital,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa:
 
Lote (1) - LEGUMES - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 145.383,75 (Cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
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Lote (2) - LEGUMES - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 01
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 48.461,25 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).
 
Lote (3) - FRUTAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil, quarenta reais).
 
Lote (4) - FRUTAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 03
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 157.680,00 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais).
 
Lote (5) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 307.785,00 (trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
 
Lote (6) - TUBÉRCULOS E RIZOMAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE
05
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 102.595,00 (cento e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
 
Lote (7) - FOLHOSAS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 371.681,25 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).
 
Lote (8) - FOLHOSAS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 07
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 123.893.75 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
 
Lote (9) - OVOS - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 165.300,00 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos reais).
 
Lote (10) - OVOS - LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06; REFERENTE AO LOTE 09
 
Empresa: BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil, cem reais).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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