
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA - FPM - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA / Nº

Processo: 010317352218)

 

     às 10:38:07 horas do dia 30/06/2022 no endereço RUA DOS TIMBIRAS-628 - 13  14 E

15 ANDAR, bairro FUNCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). MILTON BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR, e a respectiva

Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de

Licitação do Pregão Nº Processo: 010317352218 - 2022/06/2022 que tem por objeto

Aquisição de Alimento para animais (rações, alimentos, específicos, mastigáveis,

suplementos, forragens e grãos), para atender às necessidades da Fundação de Parques

Municipais e Zoobotânica (FPMZB), conforme especificações, quantidades e frequência de

entrega, estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Ração para peixe 1

Lote (2) - Ração de peixe 2

Lote (3) - Ração para primatas

Lote (4) - Ração para pássaros 1

Lote (5) - Ração para pássaros 2

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:19:33:305 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 5.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:55:09:138 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.690,00

29/06/2022 15:19:33:305 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.758,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:55:09:138 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 23.548,50

29/06/2022 15:19:33:305 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 25.695,00

29/06/2022 15:24:26:083 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA  R$ 13.005,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:55:09:138 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 16.980,00

29/06/2022 15:19:33:305 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 16.614,00
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Lote (6) - Ração para pássaro 3

Lote (7) - Ração para herbívoros

Lote (8) - Feno 1

Lote (9) - Feno 2

Lote (10) - Alfafa

Lote (11) - Suplemento 1

Lote (12) - Suplemento 2

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:55:09:138 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.590,00

29/06/2022 15:19:33:305 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 6.341,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:57:26:346 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.590,00

29/06/2022 15:22:49:001 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 5.295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:43:17:854 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 113.520,00

29/06/2022 12:24:36:911 ANIMALLE MUNDO PET LTDA  R$ 113.520,00

29/06/2022 19:57:26:346 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 103.936,80

29/06/2022 15:22:49:001 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 113.520,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 1.056.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2022 08:25:40:966 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 82.000,00

29/06/2022 17:32:24:360 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 100.000,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 4.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2022 08:25:40:966 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 112.500,00

29/06/2022 17:32:24:360 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 120.000,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 6.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2022 08:25:40:966 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 120.000,00

29/06/2022 17:32:24:360 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 120.000,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 4.800.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 17:47:26:701 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 4.500,00

29/06/2022 15:25:30:923 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 2.121,00
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Lote (13) - Semente 1

Lote (14) - Semente 2

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Semente 3

Lote (16) - Semente 4

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Semente 5

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Semente 6

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - Semente 7

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - Semente 8

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Semente 9

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Semente 10

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Semente 11

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Semente 12

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Semente 13

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - Semente 14

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Osso 1

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Osso 2

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - Leite 1

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 17:47:26:701 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 20.000,00

29/06/2022 15:25:30:923 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 6.440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:25:30:923 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 14.013,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:25:30:923 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 5.089,00
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Lote (30) - Leite 2

Lote (31) - Fosfato

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Calcário

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Maravalha

Lote (34) - Vermiculita

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (35) - Composto 1

Lote (36) - Composto 2

Lote (37) - Composto 3

Lote (38) - Ração para aves 1

Lote (39) - Ração para aves 2

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:59:23:271 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 19:59:23:271 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/06/2022 14:12:14:544 LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA
COSMETI  R$ 180.000,00

29/06/2022 15:20:18:865 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:27:12:301 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.281,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:30:08:982 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.378,98

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 15:30:08:982 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.340,37

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 20:01:47:396 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 3.840,00

29/06/2022 15:30:08:982 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 3.871,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2022 20:01:47:396 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 2.760,00

29/06/2022 15:30:08:982 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 2.141,40
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Lote (1) - Ração para peixe 1

Lote (2) - Ração de peixe 2

Lote (3) - Ração para primatas

Lote (4) - Ração para pássaros 1

Lote (5) - Ração para pássaros 2

Lote (6) - Ração para pássaro 3

Lote (7) - Ração para herbívoros

Lote (8) - Feno 1

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 10:51:54:786 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 3.230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:18:18:820 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.118,00

30/06/2022 11:15:38:976 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.122,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2022 15:24:26:083 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA  R$ 13.005,00

30/06/2022 11:27:10:623 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 17.700,00

30/06/2022 11:26:37:175 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 19.336,50

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:36:20:606 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 11.421,00

30/06/2022 11:36:08:379 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 13.128,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:34:32:499 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 2.956,00

30/06/2022 11:34:29:328 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 4.359,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:39:04:031 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 3.220,00

30/06/2022 11:40:32:428 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 3.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:41:44:191 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 73.500,00

30/06/2022 11:40:50:069 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 91.872,00

30/06/2022 11:30:42:199 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 103.000,00

30/06/2022 11:30:45:856 ANIMALLE MUNDO PET LTDA  R$ 110.352,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 1.056.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:54:18:259 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 54.800,00
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Lote (9) - Feno 2

Lote (10) - Alfafa

Lote (11) - Suplemento 1

Lote (12) - Suplemento 2

Lote (13) - Semente 1

Lote (14) - Semente 2

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - Semente 3

Lote (16) - Semente 4

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - Semente 5

    Não foram localizadas lances para este lote.

30/06/2022 11:52:03:745 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 81.900,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 4.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:57:23:756 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 74.990,00

30/06/2022 11:57:04:799 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 81.750,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 6.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:00:54:852 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 77.100,00

30/06/2022 12:02:31:115 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA  R$ 96.000,00

29/06/2022 15:19:38:436 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 4.800.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:02:49:889 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.799,00

30/06/2022 12:03:01:948 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:07:55:867 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 4.600,00

30/06/2022 12:06:57:325 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP  R$ 16.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 11:51:34:632 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 9.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:05:05:094 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 3.590,00
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Lote (18) - Semente 6

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (19) - Semente 7

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (20) - Semente 8

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (21) - Semente 9

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - Semente 10

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Semente 11

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Semente 12

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (25) - Semente 13

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - Semente 14

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Osso 1

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Osso 2

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - Leite 1

Lote (30) - Leite 2

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:05:23:782 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 978,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (31) - Fosfato

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (32) - Calcário

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (33) - Maravalha

Lote (34) - Vermiculita

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (35) - Composto 1

Lote (36) - Composto 2

Lote (37) - Composto 3

Lote (38) - Ração para aves 1

Lote (39) - Ração para aves 2

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

30/06/2022 12:05:50:965 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.100,40

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:11:00:475 LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA
COSMETI  R$ 32.000,00

29/06/2022 15:20:18:865 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:12:20:567 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:13:01:181 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.345,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:13:36:463 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:29:31:251 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 2.609,00

30/06/2022 12:29:49:268 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 2.619,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2022 12:38:42:002 REAL AGROVETERINARIA EIRELI  R$ 1.756,00

30/06/2022 12:39:12:000 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.836,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/06/2022, às 11:13:16 horas, no lote (1) - Ração para peixe 1 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:04:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:04:18 horas, no lote (1) - Ração para peixe 1 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI para o item 1 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no

valor de R$ 3.228,00  (três mil, duzentos e vinte e oito reais). Portanto, declaro a empresa

REAL AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item. No dia 29/08/2022, às 10:04:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:04:52 horas, no lote (1) - Ração para peixe 1 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso; ADJUDICO o objeto do LOTE 01/ item 01 da licitação

em favor da empresa REAL AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de

R$ 3.228,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:04:52 horas, no lote (1) - Ração para peixe 1 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI com o valor R$ 3.228,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:23:50 horas, no lote (2) - Ração de peixe 2 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 21/07/2022, às 12:05:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2022, às 12:05:43 horas, no lote (2) - Ração de peixe 2 -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MILTON BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: REAL

AGROVETERINARIA EIRELI. No dia 01/08/2022, às 11:30:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - Ração de peixe 2 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 30/06/2022, às 11:32:57 horas, no lote (3) - Ração para primatas -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:07:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:07:15 horas, no lote (3) - Ração para primatas -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa RAM

COMERCIO DE RACAO LTDA para o item 3 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no

valor de R$ 13.005,00 (treze mil e cinco reais). Portanto, declaro a empresa RAM

COMERCIO DE RACAO LTDA vencedora deste item 3. No dia 29/08/2022, às 10:09:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:09:20 horas, no lote (3) - Ração para primatas -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 03/ item 01 da licitação em favor da empresa RAM

COMERCIO DE RACAO LTDA, com a proposta no valor total de R$ 13.005,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:09:20 horas, no lote (3) - Ração para primatas -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAM COMERCIO DE

RACAO LTDA com o valor R$ 13.005,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:42:45 horas, no lote (4) - Ração para pássaros 1 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2022, às 17:22:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2022, às 17:22:00 horas, no lote (4) - Ração para pássaros 1 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MILTON BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: REAL

AGROVETERINARIA EIRELI. No dia 04/07/2022, às 09:39:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (4) - Ração para pássaros 1 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:41:19 horas, no lote (5) - Ração para pássaros 2 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:10:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:10:46 horas, no lote (5) - Ração para pássaros 2 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA para o item 5 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no valor

de R$ R$ 2.956,00  (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais). Portanto, declaro a

empresa SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA vencedora deste item 5. No dia

29/08/2022, às 10:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:11:58 horas, no lote (5) - Ração para pássaros 2 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 05/ item 01 da licitação em favor da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA, com a proposta no valor total de R$ 2.956,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:11:58 horas, no lote (5) - Ração para pássaros 2 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SOX RACOES E

EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R$ 2.956,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:46:31 horas, no lote (6) - Ração para pássaro 3 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:14:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:14:32 horas, no lote (6) - Ração para pássaro 3 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA para o item 6 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no valor

de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais). Portanto, declaro a empresa SOX

RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA vencedora deste item 6. No dia 29/08/2022, às

10:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:13:55 horas, no lote (6) - Ração para pássaro 3 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso;
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ADJUDICO o objeto do LOTE 06/ item 01 da licitação em favor da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA, com a proposta no valor total de R$ 3.220,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:13:55 horas, no lote (6) - Ração para pássaro 3 -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SOX RACOES E

EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R$ 3.220,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:49:40 horas, no lote (7) - Ração para herbívoros -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:20:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:20:05 horas, no lote (7) - Ração para herbívoros -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI para o item 7 do PE  FPMZB nº 006/2022, no valor de R$

73.497,60 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) .

Portanto, declaro a empresa REAL AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item 7.

No dia 29/08/2022, às 10:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:15:14 horas, no lote (7) - Ração para herbívoros -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 07/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 73.497,60..

 

    No dia 29/08/2022, às 10:15:14 horas, no lote (7) - Ração para herbívoros -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI com o valor R$ 73.497,60.

 

    No dia 30/06/2022, às 11:56:01 horas, no lote (8) - Feno 1 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2022, às 17:26:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/07/2022, às 17:26:09 horas, no lote (8) - Feno 1 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS

COMERCIO - EPP. No dia 05/07/2022, às 08:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/07/2022, às 08:38:38 horas, no lote (8) - Feno 1 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IZARRON COMERCIO DE

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. No dia 06/07/2022, às 08:57:04 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - Feno 1 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:00:08 horas, no lote (9) - Feno 2 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2022, às 17:31:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/07/2022, às 17:31:55 horas, no lote (9) - Feno 2 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IZARRON COMERCIO DE

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. No dia 05/07/2022, às 08:36:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2022, às 08:36:03 horas, no lote (9) - Feno 2 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS

COMERCIO - EPP. No dia 06/07/2022, às 08:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - Feno 2 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:04:24 horas, no lote (10) - Alfafa -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2022, às 17:35:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/07/2022, às 17:35:46 horas, no lote (10) - Alfafa -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS

COMERCIO - EPP. No dia 05/07/2022, às 08:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2022, às 08:40:17 horas, no lote (10) - Alfafa -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON BATISTA

DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IZARRON COMERCIO DE

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. No dia 06/07/2022, às 08:57:38 horas, a situação
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do lote foi finalizada. 

 

    No lote (10) - Alfafa - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:08:27 horas, no lote (11) - Suplemento 1 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:26:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:26:06 horas, no lote (11) - Suplemento 1 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI para o item 11 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de R$  1.536,00 (mil, quinhentos

e trinta seis reais). Portanto, declaro a empresa REAL AGROVETERINARIA EIRELI

vencedora deste item. No dia 29/08/2022, às 10:22:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:22:37 horas, no lote (11) - Suplemento 1 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 11/item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 1.536,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:22:37 horas, no lote (11) - Suplemento 1 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI com o valor R$ 1.536,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:11:47 horas, no lote (12) - Suplemento 2 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 21/07/2022, às 13:36:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2022, às 13:36:04 horas, no lote (12) - Suplemento 2 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MILTON

BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: REAL AGROVETERINARIA

EIRELI. No dia 22/07/2022, às 14:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (12) - Suplemento 2 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 30/06/2022, às 12:13:21 horas, no lote (13) - Semente 1 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:29:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:29:55 horas, no lote (13) - Semente 1 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI para o item 13 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de R$ 9.840,00 (nove mil,

oitocentos e quarenta reais).Portanto, declaro a empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI vencedora deste item 13. No dia 29/08/2022, às 10:25:41 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:25:41 horas, no lote (13) - Semente 1 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 13/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 9.840,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:25:41 horas, no lote (13) - Semente 1 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI com o valor R$ 9.840,00.

 

    No lote (14) - Semente 2 - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:14:11 horas, no lote (15) - Semente 3 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/07/2022, às 17:38:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - Semente 3 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (16) - Semente 4 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (17) - Semente 5 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (18) - Semente 6 - não foram encontradas propostas.

29/08/2022 Página 15 de 24



 

    No lote (19) - Semente 7 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (20) - Semente 8 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (21) - Semente 9 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (22) - Semente 10 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (23) - Semente 11 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (24) - Semente 12 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (25) - Semente 13 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (26) - Semente 14 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Osso 1 - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (28) - Osso 2 - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:14:58 horas, no lote (29) - Leite 1 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:32:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:32:44 horas, no lote (29) - Leite 1 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa SOX RACOES E

EQUIPAMENTOS LTDA para o item 29 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no valor

de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Portanto, declaro a empresa SOX

RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA vencedora deste item 29. No dia 29/08/2022, às

10:28:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:28:25 horas, no lote (29) - Leite 1 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 29/ item 01 da licitação em favor da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA, com a proposta no valor total de R$ 978,00.
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    No dia 29/08/2022, às 10:28:25 horas, no lote (29) - Leite 1 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SOX RACOES E EQUIPAMENTOS

LTDA com o valor R$ 978,00.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:20:00 horas, no lote (30) - Leite 2 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:34:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:34:43 horas, no lote (30) - Leite 2 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa SOX RACOES E

EQUIPAMENTOS LTDA para o item 30 do Pregão Eletrônico FPMZB nº 006/2022, no valor

de R$ 1.100,40 (mil e cem reais e quarenta centavos). Portanto, declaro a empresa SOX

RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA vencedora deste item 30. No dia 29/08/2022, às

10:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:29:32 horas, no lote (30) - Leite 2 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 30/ item 01 da licitação em favor da empresa SOX RACOES

E EQUIPAMENTOS LTDA, com a proposta no valor total de R$ 1.100,40.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:29:32 horas, no lote (30) - Leite 2 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SOX RACOES E EQUIPAMENTOS

LTDA com o valor R$ 1.100,40.

 

    No lote (31) - Fosfato - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (32) - Calcário - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:16:10 horas, no lote (33) - Maravalha -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:39:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:39:02 horas, no lote (33) - Maravalha -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a
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aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa LOJA DO LABORATORIO

PROD. DE PERFUMARIA COSM. para o item 33 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de

R$ 18.570,00 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais). Portanto, declaro a empresa LOJA

DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA COSMETICOS vencedora deste item

33. No dia 29/08/2022, às 10:33:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:33:55 horas, no lote (33) - Maravalha -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 33/ item 01 da licitação em favor da empresa LOJA DO

LABORATORIO PROD. DE PERFUMARIA COSMÉTICOS, com a proposta no valor total de

R$ 18.570,00.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:33:55 horas, no lote (33) - Maravalha -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOJA DO LABORATORIO

PRODUTOS DE PERFUMARIA COSMETI com o valor R$ 18.570,00.

 

    No lote (34) - Vermiculita - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:28:37 horas, no lote (35) - Composto 1 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:41:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:41:46 horas, no lote (35) - Composto 1 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI para o item 35 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de R$ 1.224,99 (mil, duzentos e

vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Portanto, declaro a empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item 35. No dia 29/08/2022, às 10:35:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:35:07 horas, no lote (35) - Composto 1 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 35/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 1.224,99.
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    No dia 29/08/2022, às 10:35:07 horas, no lote (35) - Composto 1 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI com o valor R$ 1.224,99.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:28:49 horas, no lote (36) - Composto 2 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:55:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:55:10 horas, no lote (36) - Composto 2 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI para o item 36 do PE nº 006/2022, no valor de R$ 1.344,96 (mil, trezentos e

quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Portanto, declaro a empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item 36. No dia 29/08/2022, às 10:37:05

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:37:04 horas, no lote (36) - Composto 2 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 36/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 1.344,96.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:37:04 horas, no lote (36) - Composto 2 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI com o valor R$ 1.344,96.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:33:26 horas, no lote (37) - Composto 3 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:46:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:46:08 horas, no lote (37) - Composto 3 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi confirmada a

aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI para o item 37 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de R$ 1.339,92 (mil, trezentos e

trinta e nove reais e noventa e dois centavos). Portanto, declaro a empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item 37. No dia 29/08/2022, às 10:38:19
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:38:19 horas, no lote (37) - Composto 3 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições

legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo 01.031.735/22-18-

PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de

manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 37/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 1.339,92.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:38:19 horas, no lote (37) - Composto 3 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REAL AGROVETERINARIA

EIRELI com o valor R$ 1.339,92.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:34:28 horas, no lote (38) - Ração para aves 1 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 02/08/2022, às 08:48:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2022, às 08:48:19 horas, no lote (38) - Ração para aves 1 -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi

confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e habilitação da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI para o item 38 do PE FPMZB nº 006/2022, no valor de R$

2.608,80 (dois mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos). Portanto, declaro a empresa

REAL AGROVETERINARIA EIRELI vencedora deste item. No dia 29/08/2022, às 10:39:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2022, às 10:39:29 horas, no lote (38) - Ração para aves 1 -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das

atribuições legais a mim conferidas, de acordo com os termos dos autos do processo

01.031.735/22-18- PE FPMZB nº 006/2022, considerando a Ata da Sessão Pública e a

ausência de manifestação de recurso;

ADJUDICO o objeto do LOTE 38/ item 01 da licitação em favor da empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI, com a proposta no valor total de R$ 2.608,80.

 

    No dia 29/08/2022, às 10:39:29 horas, no lote (38) - Ração para aves 1 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa REAL

AGROVETERINARIA EIRELI com o valor R$ 2.608,80.

 

    No dia 30/06/2022, às 12:44:34 horas, no lote (39) - Ração para aves 2 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 21/07/2022, às 13:41:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2022, às 13:41:45 horas, no lote (39) - Ração para aves 2 -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MILTON BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: REAL

AGROVETERINARIA EIRELI. No dia 01/08/2022, às 11:31:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (39) - Ração para aves 2 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 01/07/2022, às 17:22:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, no

lote (4) - Ração para pássaros 1. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a

empresa REAL AGROVETERINARIA EIRELI pela não apresentação de proposta dentro do

limite máximo autorizado para este item.

 

    No dia 01/07/2022, às 17:26:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO -

EPP, no lote (8) - Feno 1. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO � EPP pela não apresentação de proposta dentro do

limite máximo autorizado para este item.

 

    No dia 01/07/2022, às 17:31:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA, no lote (9) - Feno 2. O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificada a empresa IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

LTDA pela não apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para

este item 9 no prazo máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 01/07/2022, às 17:35:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO -

EPP, no lote (10) - Alfafa. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO � EPP   pela não apresentação de nova proposta

dentro do limite máximo autorizado para este item.

 

    No dia 01/07/2022, às 17:38:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, no

lote (15) - Semente 3. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a empresa

REAL AGROVETERINARIA EIRELI pela não apresentação de nova proposta dentro do

limite máximo autorizado para este item.
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    No dia 04/07/2022, às 09:39:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - SOX RACOES E EQUIPAMENTOS

LTDA, no lote (4) - Ração para pássaros 1. O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificada a empresa SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA pela não apresentação

de proposta dentro do limite máximo autorizado para este item 4.

 

    No dia 05/07/2022, às 08:36:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO -

EPP, no lote (9) - Feno 2. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a R M

LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP pela não apresentação de nova proposta dentro do

limite máximo autorizado para este item 9 no prazo máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 05/07/2022, às 08:38:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA, no lote (8) - Feno 1. O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificada a empresa IZARRON COM. DE PROD.  AGROP. LTDA pela não

apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para este item 8 no

prazo máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 05/07/2022, às 08:40:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA, no lote (10) - Alfafa. O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificada a empresa IZARRON COM. DE PROD.  AGROP. LTDA pela não

apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para este item 10 no

prazo máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 06/07/2022, às 08:57:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

A Z E V E D O  J U N I O R  -  d e s c l a s s i f i c o u  o  f o r n e c e d o r  -  I N T E G R A C A O

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, no lote (8) - Feno 1. O motivo da desclassificação foi:

Fica desclassificada a empresa INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA pela não

apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para este item  no prazo

máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 06/07/2022, às 08:57:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

A Z E V E D O  J U N I O R  -  d e s c l a s s i f i c o u  o  f o r n e c e d o r  -  I N T E G R A C A O

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, no lote (9) - Feno 2. O motivo da desclassificação foi:

Fica desclassificada a empresa INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA pela não

apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para este item  no prazo

máximo estipulado pelo pregoeiro.
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    No dia 06/07/2022, às 08:57:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

A Z E V E D O  J U N I O R  -  d e s c l a s s i f i c o u  o  f o r n e c e d o r  -  I N T E G R A C A O

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, no lote (10) - Alfafa. O motivo da desclassificação foi:

Fica desclassificada a empresa INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA pela não

apresentação de nova proposta dentro do limite máximo autorizado para este item  no prazo

máximo estipulado pelo pregoeiro.

 

    No dia 21/07/2022, às 12:05:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, no

lote (2) - Ração de peixe 2. O motivo da desclassificação foi: Informamos que o fornecedor

REAL AGROVETERINARIA EIRELI foi desclassificado tendo em vista que o rótulo/amostra

enviado para este item foi reprovado.

 

    No dia 21/07/2022, às 13:36:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, no

lote (12) - Suplemento 2. O motivo da desclassificação foi: Informamos que o fornecedor

REAL AGROVETERINARIA EIRELI foi desclassificado, tendo em vista que o rótulo/amostra

enviado para este item foi reprovado.

 

    No dia 21/07/2022, às 13:41:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, no

lote (39) - Ração para aves 2. O motivo da desclassificação foi: Informamos que o

fornecedor REAL AGROVETERINARIA EIRELI foi desclassificado, tendo em vista que o

rótulo/amostra enviado para este item foi reprovado.

 

    No dia 22/07/2022, às 14:31:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO -

EPP, no lote (12) - Suplemento 2. O motivo da desclassificação foi: Fica desclassificada a

empresa R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO � EPP  por não apresentar dentro do prazo

máximo exigido a intenção em  apresentar proposta para este item de acordo com o valor

arrematado (R$ 4.600,00).

 

    No dia 01/08/2022, às 11:30:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - SOX RACOES E EQUIPAMENTOS

LTDA, no lote (2) - Ração de peixe 2. O motivo da desclassificação foi: Informamos que o

fornecedor SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado, tendo em vista que

o rótulo/amostra enviado para este item foi reprovado.

 

    No dia 01/08/2022, às 11:31:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MILTON BATISTA DE

AZEVEDO JUNIOR - desclassificou o fornecedor - SOX RACOES E EQUIPAMENTOS
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LTDA, no lote (39) - Ração para aves 2. O motivo da desclassificação foi: Informamos que o

fornecedor SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado, tendo em vista que

o rótulo/amostra enviado para este item foi reprovado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MILTON BATISTA DE AZEVEDO JUNIOR

Pregoeiro da disputa

 

ROSANA MARCIA REIS CARDOSO

Autoridade Competente

 

LUANA ANTONIA DE O CONSTANTINO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.427.410/0001-90 ANIMALLE MUNDO PET LTDA

36.680.482/0001-15 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

04.434.801/0001-16 IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

09.483.617/0001-80 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP

31.503.963/0001-31 LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA COSMETI

21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP

46.018.023/0001-24 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA

01.824.682/0001-10 REAL AGROVETERINARIA EIRELI

17.242.160/0001-40 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
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