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Belo Horizonte, Quinta-feira, 7 de Outubro de 2021.
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SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021
 
Processo nº: 04.000928.21.99
Objeto: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, com a respectiva solução logística, para execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE e das ações de assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional.
 
Em 28/09/21, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi o arrematante do lote com o valor ofertado de R$
30,00, que em conformidade com o subitem 9.8.1 do edital resultou no percentual único de desconto ofertado para o lote de 70,00%.
Em 28/09/21, o licitante BENASSI MINAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA foi inabilitado por não atender ao subitem 10.1.3.1 -
Caso a documentação não seja anexada no lote ou não esteja disponível no sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será
inabilitado.
Nesta mesma data, o licitante SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP, com o com o valor ofertado de R$ 140,00, que em
conformidade com o subitem 9.8.1 do edital resultou no percentual único de acréscimo ofertado para o lote de 40,00%, passou a arrematante
do lote. Em razão de o valor ofertado se encontrar superior ao limite máximo aprovado para esta contratação, 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 SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP informou que em virtude dos custos para operacionalizar o
contrato não teria condições de baixar o percentual de acréscimo para menos de 40%. Assim, em 29/09/21, o licitante SILVA & ALVES
FRUTOS TROPICAIS LTDA – EPP foi desclassificado por ofertar percentual de acréscimo acima do limite aprovado para esta contratação.
Não restando outros licitantes a serem convocados, o lote resultou FRACASSADO.
 

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

Giselle M N Mattar
Pregoeira da Disputa
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Processo nº: 04.000928.21.99
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Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos legais
e jurídicos.
 
LOTE Nº 01 - LEGUMES E FRUTAS GRUPO 2 - REGIONAIS: NORDESTE, NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA, nas condições e
exigências do edital.
 
FRACASSADO.
 

Breno Seroa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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