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Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5650 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/225

 

PROCESSO Nº. 04-001.217/18-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

Lote 01 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Principal

A empresa Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global estimado de R$ 239.773,10 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e treis reais e dez
centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 206,60 (duzentos e seis reais
e sessenta centavos) no valor ofertado, sendo portanto, declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 239.566,50
(duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos).

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Café em pó homogêneo, torrado e moído, em embalagem a vácuo – R$ 11,49 (onze reais e quarenta e nove
centavos)/ Kg

Lote 02 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Reservada

A empresa Potencial Distribuidora Eireli - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor global
estimado de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado a empresa reduziu R$ 59,50 (cinqüenta e nove reais
e cinquenta centavos) no valor ofertado, sendo portanto, declarada vencedora pelo valor global estimado de R$ 81.940,50
(oitenta e um mil novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos).

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

O valor unitário ofertado é o seguinte:

Item 01 – Café em pó homogêneo, torrado e moído, em embalagem a vácuo – R$ 11,79 (onze reais e setenta e nove
centavos)/ Kg

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/225
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PROCESSO Nº. 04-001.217/18-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 

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

 

Lote 01 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Principal

Empresa: Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 239.566,50 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos).

 

Lote 02 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Reservada

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 81.940,50 (oitenta e um mil novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos)

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/225

 

PROCESSO Nº. 04-001.217/18-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

 

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de café em pó, por preço unitário, para atender demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do
objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os lotes:

 

Lote 01 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Principal

Empresa: Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 239.566,50 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos).

 

Lote 02 - Café em pó homogêneo, torrado e moído - Cota Reservada

Empresa: Potencial Distribuidora Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 81.940,50 (oitenta e um mil novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos)
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João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


