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Quinta-feira, 15 de Novembro de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5655 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/214

 

PROCESSO Nº: 04.001023.18.02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER À DEMANDA DOS PROGRAMAS DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR À REDE SOCIOASSISTENCIAL E DE
RESTAURANTES POPULARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 

LOTE 1 – ADOÇANTE E FERMENTO BIOLÓGICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 20.000,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional se
os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

 

LOTE 2 – ALHO PICADO - COTA PRINCIPAL 75%

 

Em 25/09/18, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global ofertado estimado de R$ 350.000,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), o valor ofertado para o pote com 400 gr de alho foi de R$
4,05, resultando sua proposta final no valor global estimado de R$ 349.312,50.
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Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 15/10/18, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME foi desclassificado, nos termos do
item 1.5 do Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital – apresentou amostras
contendo ingredientes além do alho e conservantes. O produto apresentado apresenta alho, água,
amido pré-gelatinoso, amido de milho regular, goma xantana além dos conservantes ácido cítrico,
benzoato de sódio e metabissulfito. Nesta mesma data, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO
EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 374.990,00 passou a
arrematante do lote. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e
unitário), o valor ofertado para o pote com 400 gr de alho foi de R$ 4,34, resultando sua proposta
final no valor global estimado de R$ 374.325,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no item 16 do edital, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME
manifestou intenção de recurso, ficando aberto o prazo legal para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Protocolado tempestivamente e nos termos dispostos no edital o recurso, foi realizada consulta junto
a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania, órgão responsável pela análise das amostras. O órgão entendeu
que a descrição contida no edital poderia trazer dúvidas aos licitantes sobre o que seria permitido
incluir no produto, e que por esta razão, solicitou a revogação dos lotes 02 e 03 do certame com o
intuito detalhar de forma mais precisa os ingredientes que poderão conter o produto.

Pelos fatos acima expostos, o lote foi REVOGADO.

 

LOTE 3 – ALHO PICADO OU TRITURADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global ofertado estimado de R$ 120.000,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), o valor ofertado para o pote com 400 gr de alho foi de R$
4,17. Nos termos do subitem 11.17 (se a mesma empresa vencer a cota principal e a cota reservada,
a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado), o licitante apresentou sua
proposta escrita no valor global estimado de R$ 116.437,50.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 15/10/18, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME foi desclassificado, nos termos do
item 1.5 do Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital – apresentou amostras
contendo ingredientes além do alho e conservantes. O produto apresentado apresenta alho, água,
amido pré-gelatinoso, amido de milho regular, goma xantana além dos conservantes ácido cítrico,
benzoato de sódio e metabissulfito. Nesta mesma data, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO
EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 124.900,00 passou a
arrematante do lote. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e
unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado de R$ 124.775,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no item 16 do edital, o licitante LEONDENIS DE OLIVEIRA ALHOS – ME
manifestou intenção de recurso, ficando aberto o prazo legal para apresentação das razões e
contrarrazões recursais.

Protocolado tempestivamente e nos termos dispostos no edital o recurso, foi realizada consulta junto
a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania, órgão responsável pela análise das amostras. O órgão entendeu
que a descrição contida no edital poderia trazer dúvidas aos licitantes sobre o que seria permitido
incluir no produto, e que por esta razão, solicitou a revogação dos lotes 02 e 03 do certame com o
intuito detalhar de forma mais precisa os ingredientes que poderão conter o produto.

Pelos fatos acima expostos, o lote foi REVOGADO.

 

LOTE 4 – AMENDOIM E GRÃO DE BICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 33.000,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.
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Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

 

LOTE 5 – AZEITONA, ERVILHA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO

DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 39.000,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

 

LOTE 6 – AZEITONA E MILHO VERDE - COTA PRINCIPAL 75%

 

Em 25/09/18, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS foi o
primeiro arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 179.780,00. Nos termos do
subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada
foi no valor global estimado de R$ 179.662,50.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI .

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 11/10/18, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi
desclassificado, nos termos do item 1.5 do Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital
– apresentou amostra para o item 01 em desacordo com o edital – apresentou a embalagem do
produto azeitona com peso líquido drenado de 180 gr. Nesta mesma data, o licitante POTENCIAL
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, segundo classificado com o valor global estimado de R$ 179.800,00
passou a arrematante do lote.
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Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do subitem 11.17 do edital (se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota
principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor valor unitário apresentado, sob pena de
desclassificação do licitante no lote em que ofertar o maior preço unitário) o licitante apresentou sua
proposta escrita no valor global estimado de R$ 173.700,00, por ter ofertado para o lote 07 os valores
de R$ 3,80/unidade de azeitona verde fatiada e R$ 1,01/lata de milho verde.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa POTENCIAL
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME no valor
global estimado ofertado de R$ 173.700,00 (cento e setenta e três mil e setecentos reais).

 

LOTE 7 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI foi o primeiro arrematante do lote com
o valor global estimado ofertado de R$ 57.900,00.

Em 01/10/18, assegurado pelo subitem 22.3 do edital, com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da Lei
Federal 8.666/93, foi solicitado ao licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME apresentação
de cópias das notas fiscais relativas ao fornecimento dos produtos/quantitativos elencados nos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados para habilitação neste pregão.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa POTENCIAL
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME no valor
global estimado ofertado de R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais).

 

LOTE 8 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006
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Em 25/09/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi o primeiro arrematante do
lote com o valor global estimado ofertado de R$ 50.000,00.

Em 01/10/18, assegurado pelo subitem 22.3 do edital, com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da Lei
Federal 8.666/93, foi solicitado ao licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI apresentação de
cópias das notas fiscais relativas ao fornecimento dos produtos/quantitativos elencados nos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados para habilitação neste pregão.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 11/10/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI – ME foi desclassificado, nos termos
do item 1.5 do Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital – apresentou o produto coco
ralado em embalagem não aluminizada. Nesta mesma data, o licitante BARRA DO TURVO
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, segundo classificado com o valor global
estimado de R$ 65.900,00, passou a arrematante do lote.

Em 18/10/18, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi
desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, sob a alegação que o
produto ofertado pela empresa não atende ao edital por ser embalagem plástica. Nesta mesma data,
o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado ofertado de
R$ 65.979,99, passou a arrematante do lote.

Em 22/10/2018, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi desclassificado, conforme mensagem
postada no Chat de Mensagens do lote, por ofertar para o lote 08 produto em desacordo com o edital
– ofertou o produto coco ralado em embalagem não aluminizada. Nesta mesma data, o licitante
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, quarto classificado com o valor global estimado
ofertado de R$ 68.750,00, passou a arrematante do lote.

Em 30/10/2018, o licitante FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado por
ofertar para o lote 08 produto em desacordo com o edital – ofertou o produto coco ralado em
embalagem não aluminizada. Nesta mesma data, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME,
quinto classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 69.999,99, passou a arrematante do
lote.

Em 30/10/18, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME foi desclassificado, conforme
mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, sob a alegação que o produto ofertado não
possui embalagem aluminizada. Nesta mesma data, o licitante SUPER CESTA BASICA DE
ALIMENTOS EIRELI – ME, sexto classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 76.080,00,
passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 11.9 do edital, em 30/10/18, todos os licitantes foram convocados para
abertura de nova sessão pública, as 14:30 h, horário de Brasília, do dia 31/10/18 para verificação e
concessão do benefício da LC 123/06.

Em 31/10/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi convocado a exercer seu direito
estabelecido na LC nº: 123/06 (art. 45, inciso I), manifestando no “Chat de Mensagens” do lote, na
data de 31/10/18 das 14:45 às 14:50, nova proposta inferior a atual. Em resposta, o licitante J P
LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI ofertou o valor global estimado de R$ 73.680,00. Assim sendo, o
licitante SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI – ME foi desclassificado, passando a
arrematante do lote o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
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proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional se
os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 73.680,00 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais).

 

LOTE 9 – COCO RALADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI foi o primeiro arrematante do lote com
o valor global estimado ofertado de R$ 16.640,00

Em 01/10/18, assegurado pelo subitem 22.3 do edital, com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da Lei
Federal 8.666/93, foi solicitado ao licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI apresentação de
cópias das notas fiscais relativas ao fornecimento dos produtos/quantitativos elencados nos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados para habilitação neste pregão.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 11/10/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado, nos termos do
item 1.5 do Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital – apresentou o produto coco
ralado em embalagem não aluminizada. Nesta mesma data, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI,
segundo classificado com o valor global estimado de R$ 19.899,99, passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da NUTRI COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Em 22/10/18, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI foi desclassificado, nos termos do item 1.5 do
Anexo III, por ofertar amostra em desacordo com o edital – apresentou o produto coco ralado em
embalagem não aluminizada. Nesta mesma data, o BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS EIRELI, terceiro classificado com o valor global estimado de R$ 19.900,00, passou
a arrematante do lote.

Em 22/10/18, o licitante BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi
desclassificado conforme mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, sob a alegação que o
produto ofertado pela empresa não atende ao edital por ser embalagem plástica. Nesta mesma data,
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o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME, quarto classificado com o valor global estimado
ofertado de R$ 23.999,98, passou a arrematante do lote.

Em 22/10/18, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME foi desclassificado, conforme
mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, sob a alegação que o produto ofertado não
possui embalagem aluminizada. Nesta mesma data, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO
EIRELI, quinto classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 24.600,00, passou a
arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), o licitante
apresentou sua proposta escrita no valor global estimado de R$ 24.560,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional se
os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 24.560,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

 

LOTE 10 – CREME DE LEITE E MARGARINA VEGETAL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote com o
valor global estimado ofertado de R$ 17.333,33. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 17.290,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da VERSATIL COMERCIO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa VERSATIL
COMERCIO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI no valor global estimado
ofertado de R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais).

 

LOTE 11 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%
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Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 177.600,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 176.865,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 176.865,00 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

 

LOTE 12 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 59.000,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 58.955,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 58.955,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).

 

LOTE 13 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

 

Em 25/09/18, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 170.998,89. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 170.880,00.
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Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Estando o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO habilitado e classificado, nos termos
do subitem 11.18 (havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o percentual de
diferença entre os preços ofertados não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em relação ao
menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor) foi solicitada a possibilidade
de apresentação de nova proposta, pois o valor ofertado para a unidade de fermento químico em pó,
embalagem com 250 gr, pelo vencedor do lote 14 foi de R$ 2,89.

Em resposta, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO ofertou o novo valor de R$ 3,17
para cada unidade de fermento químico em pó, embalagem com 250 gramas.

Em 17/10/18, o licitante ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO foi desclassificado por não
apresentar nova proposta escrita após convocação do pregoeiro feita pelo Chat de Mensagens do
lote e por e-mail. Nesta mesma data, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME, segundo
classificado com o valor global estimado de R$ 170.999,98, passou a arrematante do lote. Nos
termos do subitem 11.18 (havendo vencedores distintos para as cotas principal e reservada, o
percentual de diferença entre os preços ofertados não poderá ser superior a 10% (dez por cento) em
relação ao menor preço, sob pena de desclassificação da proposta de maior valor) foi solicitada a
possibilidade de apresentação de nova proposta, pois o valor ofertado para a unidade de fermento
químico em pó, embalagem com 250 gr, pelo vencedor do lote 14 foi de R$ 2,89.

Em resposta o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME ofertou o valor de R$ 3,15 para a
unidade de fermento químico em pó, embalagem com 250 gr.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa VERSATIL
COMERCIO EIRELI – ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME no valor global
estimado ofertado de R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais).

 

LOTE 14 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante GR-IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA foi o
primeiro arrematante do lote com o valor global estimado ofertado de R$ 35.500,00

Em 01/10/18, o licitante GR-IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA foi
inabilitado e desclassificado por não apresentar documentação, proposta e declarações no prazo
estabelecido no edital após convocação do pregoeiro. Nesta mesma data, o licitante J P LOPES
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EMPACOTAMENTO EIRELI, segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$
37.000,00 passou a arrematante do lote.

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), a proposta final
apresentada foi no valor global estimado de R$ 36.992,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 36.992,00 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais).

 

LOTE 15 – ORÉGANO, NOZ MOSCADA, MOÍDA, LOURO (FOLHAS DESIDRATADAS) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 18.050,00.

Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), a proposta final
apresentada foi no valor global estimado de R$ 18.033,30.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 18.033,30 (dezoito mil, trinta e três reais e trinta centavos).

 

LOTE 16 – MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 40.400,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
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(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 40.392,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 40.392,00 (quarenta mil, trezentos e noventa e dois reais).

 

LOTE 17 – MOLHO DE SOJA, PIMENTA VERMELHA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 25.000,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 24.999,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

 

LOTE 18 – POLVILHO DE MANDIOCA - COTA PRINCIPAL 75%.

 

Em 25/09/18, o licitante NUTRI COMERCIO EIRELI-ME foi o primeiro arrematante do lote com o
valor global estimado ofertado de R$ 140.620,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 140.437,50.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da NUTRI COMERCIO EIRELI-ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa NUTRI
COMERCIO EIRELI-ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa NUTRI COMÉRCIO EIRELI- ME no valor global estimado
ofertado de R$ 140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos).

 

LOTE 19 – POLVILHO DE MANDIOCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 48.200,00. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 48.125,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa J P LOPES
EMPACOTAMENTO EIRELI foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI no valor global
estimado ofertado de R$ 48.125,00 (quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais)

 

LOTE 20 – SARDINHA EM CONSERVA - COTA PRINCIPAL 75%

 

Em 25/09/18, o licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 470.000,00.

Em 01/10/18, assegurado pelo subitem 22.3 do edital, com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da Lei
Federal 8.666/93, foi solicitado ao licitante POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME apresentação
de cópias das notas fiscais relativas ao fornecimento dos produtos/quantitativos elencados nos
Atestados de Capacidade Técnica apresentados para habilitação neste pregão.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Nos termos do art. 4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Em resposta, o licitante
POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME ofertou o novo valor global estimado de R$ 459.319,50.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa POTENCIAL
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME no valor
global estimado ofertado de R$ 459.319,50 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
dezenove reais e cinquenta centavos).

 

LOTE 21 – SARDINHA EM CONSERVA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

Em 25/09/18, o licitante VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME foi o primeiro arrematante do lote com
o valor global estimado ofertado de R$ 155.555,55. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital
(adequação dos valores global e unitário), a proposta final apresentada foi no valor global estimado
de R$ 155.369,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Nos termos do art. 4º, inciso XVII, da Lei Federal 10.520/02, foi solicitada a possibilidade de
apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Em resposta, o licitante
VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME ofertou o novo valor global estimado de R$ 152.106,50

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME.

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa VERSATIL
COMERCIO EIRELI – ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME no valor global
estimado ofertado de R$ 152.106,50 (cento e cinquenta e dois mil, cento e seis reais e cinquenta
centavos).

 

LOTE 22 – TRIGO PARA QUIBE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006
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Em 25/09/18, o licitante COMERCIAL BOA OPCAO LTDA – EPP foi o primeiro arrematante do lote
com o valor global estimado ofertado de R$ 39.560,00.

Em 01/10/18, o licitante COMERCIAL BOA OPCAO LTDA – EPP foi inabilitado e desclassificado por
não apresentar documentação, proposta e declarações no prazo estabelecido no edital após
convocação do pregoeiro. Nesta mesma data, o licitante VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME,
segundo classificado com o valor global estimado ofertado de R$ 39.774,99 passou a arrematante do
lote. Nos termos do subitem 12.2.4.2.1 do edital (adequação dos valores global e unitário), a proposta
final apresentada foi no valor global estimado de R$ 39.560,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da
proposta da VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME .

Nos termos do subitem 12.5 e do Anexo III do edital, foi convocada a apresentação das amostras dos
produtos ofertados, para a devida análise pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional
se os produtos ofertados estão em acordo com as exigências do edital e da legislação aplicável.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido
pelo valor global do lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa VERSÁTIL
COMÉRCIO EIRELI – ME foi declarada vencedora do lote.

Conforme determinado no subitem 16.4 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção
de recurso, o lote foi adjudicado à empresa VERSATIL COMERCIO EIRELI – ME no valor global
estimado ofertado de R$ 39.560,00 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais).

 

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

 

Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/214

 

PROCESSO Nº: 04.001023.18.02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER À DEMANDA DOS PROGRAMAS DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR À REDE SOCIOASSISTENCIAL E DE
RESTAURANTES POPULARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido por lote,
observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

 

LOTE 1 – ADOÇANTE E FERMENTO BIOLÓGICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006
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EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 60 frascos de adoçante dietético líquido, frasco com 200 ml e 1.000 kg
fermento biológico, para massas doces, seco, instantâneo, embalagem com 500 gramas, conforme
exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 6,00/frasco de adoçante e R$ 19,64/ kg de fermento biológico.

 

LOTE 2 – ALHO PICADO - COTA PRINCIPAL 75%

 

REVOGADO

 

LOTE 3 – ALHO PICADO OU TRITURADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

REVOGADO

 

LOTE 4 – AMENDOIM E GRÃO DE BICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 6.600 pacotes com 500 gr de amendoim torrado, descascado e moído e
2.000 pacotes com 500 gr de grão de bico seco, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,50/pacote de amendoim e R$ 4,95/pacote de grão de bico.

 

LOTE 5 – AZEITONA, ERVILHA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de azeitona verde fatiada, em conserva, balde com 3 kg
(variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg; 2.600 kg de ervilha em conserva,
lata com 3 kg (variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg e 2.600 kg de milho
verde em conserva, lata com 3 kg (variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 12,48/kg da azeitona verde fatiada; R$ 3,90/kg de ervilha e R$
3,90/kg de milho verde em conserva.
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LOTE 6 – AZEITONA E MILHO VERDE - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

OBJETO: aproximadamente 33.750 unidades de azeitona verde fatiada, em conserva, embalagem
com peso drenado de 200 gramas e 45.000 latas de milho verde em conserva, lata com peso
drenado de 200 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 173.700,00 (cento e setenta e três mil e setecentos reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,80/unidade de azeitona verde fatiada e R$ 1,01/lata de milho verde
em conserva.

 

LOTE 7 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

OBJETO: aproximadamente 11.250 unidades de azeitona verde fatiada, em conserva, embalagem
com peso drenado de 200 gramas e 15.000 latas de milho verde em conserva, lata com peso
drenado de 200 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,80/unidade de azeitona verde fatiada e R$ 1,01/lata de milho verde
em conserva.

 

LOTE 8 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 24.000 pacotes coco ralado, sem adição de açúcar, com polpa
desidratada, embalagem aluminizada com 100 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 73.680,00 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,07 /pacote de coco ralado.

 

LOTE 9 – COCO RALADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 8.000 pacotes coco ralado, sem adição de açúcar, com polpa
desidratada, embalagem aluminizada com 100 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.560,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).
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VALORES POR PRODUTO: R$ 3,07/pacote de coco ralado.

 

LOTE 10 – CREME DE LEITE E MARGARINA VEGETAL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 2.000 unidades de creme de leite, embalado em caixa com 200 gramas
e 2.700 kg de margarina vegetal, cremosa, com sal, embalada em balde plástico com 15 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 2,30/unidade de creme de leite e R$ 4,70/kg margarina.

 

LOTE 11 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 9.750 kg de doce de banana, composto por Banana, açúcar e/ou
rapadura, em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados individualmente, em embalagem
secundária com 50 tabletes e 9.750 kg de goiabada em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados
individualmente, em embalagem secundária com 50 unidades, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 176.865,00 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 9,07/kg de doce de banana e R$ 9,07/ kg de goiabada.

 

LOTE 12 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 3.250 kg de doce de banana, composto por banana, açúcar e/ou
rapadura, em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados individualmente, em embalagem
secundária com 50 tabletes e 3.250 kg de goiabada em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados
individualmente, em embalagem secundária com 50 unidades, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 58.955,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 9,07/kg de doce de banana e R$ 9,07/ kg de goiabada.

 

LOTE 13 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 38.400 unidades de fermento químico em pó, embalagem com 250
gramas, conforme exigências do edital.
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VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,15/unidade de fermento.

 

LOTE 14 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 12.800 unidades de fermento químico em pó, embalagem com 250
gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 36.992,00 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais).

VALORES POR PRODUTO: R$2,89/unidade de fermento.

 

LOTE 15 – ORÉGANO, NOZ MOSCADA, MOÍDA, LOURO (FOLHAS DESIDRATADAS) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 270 kg de louro (folhas desidratadas); 30 kg de noz moscada moída e
150 kg de orégano, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.033,30 (dezoito mil, trinta e três reais e trinta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$ 34,79/kg do louro; R$ 98,00/kg da noz moscada e R$ 38,00 /kg
orégano.

 

LOTE 16 – MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 13.800 unidades de maionese tradicional, embalagem com 500 gramas
e 1.000 kg de mostarda (molho ou condimento preparado de mostarda amarela), balde plástico de 03
quilogramas, variação aceitável de peso de até 20%, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 40.392,00 (quarenta mil, trezentos e noventa e dois reais).

VALORES POR PRODUTO: R$2,69/unidade de maionese e R$ 3,27/kg mostarda (molho ou
condimento).

 

LOTE 17 – MOLHO DE SOJA, PIMENTA VERMELHA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI
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OBJETO: aproximadamente 3.000 frascos de molho de soja, para temperos diversos, frasco com 900
ml e 900 unidades de pimenta vermelha, em conserva, tipo malagueta, frasco com 400 gramas,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,50/frasco do molho de soja e R$ 16,11/unidade pimenta vermelha
em conserva.

 

LOTE 18 – POLVILHO DE MANDIOCA - COTA PRINCIPAL 75%.

 

EMPRESA: NUTRI COMÉRCIO EIRELI- ME

OBJETO: aproximadamente 26.250 pacotes de polvilho de mandioca, doce, pacote com 01 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais
e cinquenta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$ 5,35/pacote de polvilho.

 

LOTE 19 – POLVILHO DE MANDIOCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 8.750 pacotes de polvilho de mandioca, doce, pacote com 01 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 48.125,00 (quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais)

VALORES POR PRODUTO: R$ 5,50/pacote de polvilho.

 

LOTE 20 – SARDINHA EM CONSERVA - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

OBJETO: aproximadamente 85.500 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, lata com
250 gramas e 4.350 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, embalagem em lata com
850 gramas (variação aceitável de 10%), conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 459.319,50 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
dezenove reais e cinquenta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$5,48 /lata de sardinha de 250 gr e R$ 15,57/lata de sardinha com 850
gramas (variação aceitável de 10%).

 

LOTE 21 – SARDINHA EM CONSERVA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006
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EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 28.500 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, lata com
250 gramas e 1.450 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, embalagem em lata com
850 gramas (variação aceitável de 10%), conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 152.106,50 (cento e cinquenta e dois mil, cento e seis reais e
cinquenta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$ 4,55 /lata de sardinha de 250 gr e R$ 15,47/lata de sardinha com
850 gramas (variação aceitável de 10%).

 

LOTE 22 – TRIGO PARA QUIBE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 21.500 pacotes de trigo para quibe, pacote com 500 gramas, conforme
exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.560,00 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 1,84/pacote de trigo para quibe.

 

Giselle M N Mattar

Pregoeira da Disputa

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/214

 

PROCESSO Nº: 04.001023.18.02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER À DEMANDA DOS PROGRAMAS DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR À REDE SOCIOASSISTENCIAL E DE
RESTAURANTES POPULARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 

Homologo esta licitação, 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 que ofertaram menor preço, aferido por lote:

 

LOTE 1 – ADOÇANTE E FERMENTO BIOLÓGICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI
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OBJETO: aproximadamente 60 frascos de adoçante dietético líquido, frasco com 200 ml e 1.000 kg
fermento biológico, para massas doces, seco, instantâneo, embalagem com 500 gramas, conforme
exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 6,00/frasco de adoçante e R$ 19,64/ kg de fermento biológico.

 

LOTE 2 – ALHO PICADO - COTA PRINCIPAL 75%

 

REVOGADO

 

LOTE 3 – ALHO PICADO OU TRITURADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

REVOGADO

 

LOTE 4 – AMENDOIM E GRÃO DE BICO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 6.600 pacotes com 500 gr de amendoim torrado, descascado e moído e
2.000 pacotes com 500 gr de grão de bico seco, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,50/pacote de amendoim e R$ 4,95/pacote de grão de bico.

 

LOTE 5 – AZEITONA, ERVILHA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 1.500 kg de azeitona verde fatiada, em conserva, balde com 3 kg
(variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg; 2.600 kg de ervilha em conserva,
lata com 3 kg (variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg e 2.600 kg de milho
verde em conserva, lata com 3 kg (variação de até 10%), com peso líquido drenado mínimo de 2 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 12,48/kg da azeitona verde fatiada; R$ 3,90/kg de ervilha e R$
3,90/kg de milho verde em conserva.

 

LOTE 6 – AZEITONA E MILHO VERDE - COTA PRINCIPAL 75%
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EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

OBJETO: aproximadamente 33.750 unidades de azeitona verde fatiada, em conserva, embalagem
com peso drenado de 200 gramas e 45.000 latas de milho verde em conserva, lata com peso
drenado de 200 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 173.700,00 (cento e setenta e três mil e setecentos reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,80/unidade de azeitona verde fatiada e R$ 1,01/lata de milho verde
em conserva.

 

LOTE 7 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

OBJETO: aproximadamente 11.250 unidades de azeitona verde fatiada, em conserva, embalagem
com peso drenado de 200 gramas e 15.000 latas de milho verde em conserva, lata com peso
drenado de 200 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,80/unidade de azeitona verde fatiada e R$ 1,01/lata de milho verde
em conserva.

 

LOTE 8 – AZEITONA E MILHO VERDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 24.000 pacotes coco ralado, sem adição de açúcar, com polpa
desidratada, embalagem aluminizada com 100 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 73.680,00 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,07 /pacote de coco ralado.

 

LOTE 9 – COCO RALADO - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 8.000 pacotes coco ralado, sem adição de açúcar, com polpa
desidratada, embalagem aluminizada com 100 gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.560,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,07/pacote de coco ralado.
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LOTE 10 – CREME DE LEITE E MARGARINA VEGETAL - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 2.000 unidades de creme de leite, embalado em caixa com 200 gramas
e 2.700 kg de margarina vegetal, cremosa, com sal, embalada em balde plástico com 15 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 2,30/unidade de creme de leite e R$ 4,70/kg margarina.

LOTE 11 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 9.750 kg de doce de banana, composto por Banana, açúcar e/ou
rapadura, em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados individualmente, em embalagem
secundária com 50 tabletes e 9.750 kg de goiabada em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados
individualmente, em embalagem secundária com 50 unidades, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 176.865,00 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 9,07/kg de doce de banana e R$ 9,07/ kg de goiabada.

 

LOTE 12 – DOCE DE BANANA E GOIABADA EM TABLETES - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 3.250 kg de doce de banana, composto por Banana, açúcar e/ou
rapadura, em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados individualmente, em embalagem
secundária com 50 tabletes e 3.250 kg de goiabada em tabletes de 20 a 30 gramas cada, embalados
individualmente, em embalagem secundária com 50 unidades, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 58.955,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 9,07/kg de doce de banana e R$ 9,07/ kg de goiabada.

 

LOTE 13 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 38.400 unidades de fermento químico em pó, embalagem com 250
gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,15/unidade de fermento.
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LOTE 14 – FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 12.800 unidades de fermento químico em pó, embalagem com 250
gramas, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 36.992,00 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais).

VALORES POR PRODUTO: R$2,89/unidade de fermento.

 

LOTE 15 – ORÉGANO, NOZ MOSCADA, MOÍDA, LOURO (FOLHAS DESIDRATADAS) -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 270 kg de louro (folhas desidratadas); 30 kg de noz moscada moída e
150 kg de orégano, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.033,30 (dezoito mil, trinta e três reais e trinta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$ 34,79/kg do louro; R$ 98,00/kg da noz moscada e R$ 38,00 /kg
orégano.

LOTE 16 – MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 13.800 unidades de maionese tradicional, embalagem com 500 gramas
e 1.000 kg de mostarda (molho ou condimento preparado de mostarda amarela), balde plástico de 03
quilogramas, variação aceitável de peso de até 20%, conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 40.392,00 (quarenta mil, trezentos e noventa e dois reais).

VALORES POR PRODUTO: R$2,69/unidade de maionese e R$ 3,27/kg mostarda (molho ou
condimento).

 

LOTE 17 – MOLHO DE SOJA, PIMENTA VERMELHA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 3.000 frascos de molho de soja, para temperos diversos, frasco com 900
ml e 900 unidades de pimenta vermelha, em conserva, tipo malagueta, frasco com 400 gramas,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 3,50/frasco do molho de soja e R$ 16,11/unidade pimenta vermelha
em conserva.
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LOTE 18 – POLVILHO DE MANDIOCA - COTA PRINCIPAL 75%.

 

EMPRESA: NUTRI COMÉRCIO EIRELI- ME

OBJETO: aproximadamente 26.250 pacotes de polvilho de mandioca, doce, pacote com 01 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais
e cinquenta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$ 5,35/pacote de polvilho.

 

LOTE 19 – POLVILHO DE MANDIOCA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: J P LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI

OBJETO: aproximadamente 8.750 pacotes de polvilho de mandioca, doce, pacote com 01 kg,
conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 48.125,00 (quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais)

VALORES POR PRODUTO: R$ 5,50/pacote de polvilho.

 

LOTE 20 – SARDINHA EM CONSERVA - COTA PRINCIPAL 75%

 

EMPRESA: POTENCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

OBJETO: aproximadamente 85.500 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, lata com
250 gramas e 4.350 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, embalagem em lata com
850 gramas (variação aceitável de 10%), conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 459.319,50 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
dezenove reais e cinquenta centavos).

VALORES POR PRODUTO: R$5,48 /lata de sardinha de 250 gr e R$ 15,57/lata de sardinha com 850
gramas (variação aceitável de 10%).

 

LOTE 21 – SARDINHA EM CONSERVA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/2006

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 28.500 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, lata com
250 gramas e 1.450 latas de sardinha em conserva, em óleo comestível, embalagem em lata com
850 gramas (variação aceitável de 10%), conforme exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 152.106,50 (cento e cinquenta e dois mil, cento e seis reais e
cinquenta centavos).
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VALORES POR PRODUTO: R$ 4,55 /lata de sardinha de 250 gr e R$ 15,47/lata de sardinha com
850 gramas (variação aceitável de 10%).

 

LOTE 22 – TRIGO PARA QUIBE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC
123/2006

 

EMPRESA: VERSÁTIL COMÉRCIO EIRELI – ME

OBJETO: aproximadamente 21.500 pacotes de trigo para quibe, pacote com 500 gramas, conforme
exigências do edital.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.560,00 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais).

VALORES POR PRODUTO: R$ 1,84/pacote de trigo para quibe.

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


