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Pregão Eletrônico

926748.252021 .221447 .4580 .2761884

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00025/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal 3239 de 11/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 42659/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2021.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de alimentos, para composição do cardápio dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em
cumprimento às exigências da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Condimento
Descrição Complementar: Condimento, tipo: açafrão, apresentação: pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 12,9400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 9,3000 e a quantidade de 2.000 Embalagem 500,00 G .

Item: 2
Descrição: Achocolatado
Descrição Complementar: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido com vitaminas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 22.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 14,3400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,6000 e a quantidade de 22.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 3
Descrição: Achocolatado
Descrição Complementar: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido com vitaminas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 14,3400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,6000 e a quantidade de 7.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 4
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar, tipo: cristal
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 18.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 KG
Valor Estimado: R$ 15,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 15,3600 e a quantidade de 18.000
Embalagem 5,00 KG .

Item: 5
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar, tipo: cristal
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 KG
Valor Estimado: R$ 15,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 15,3600 e a quantidade de 6.000
Embalagem 5,00 KG .

Item: 6
Descrição: Amido
Descrição Complementar: Amido, base: de milho
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.150 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 7,7900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,0000 e a quantidade de 9.150 Embalagem 500,00 G .

Item: 7
Descrição: Amido
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Descrição Complementar: Amido, base: de milho
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.050 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 7,7900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,0000 e a quantidade de 3.050 Embalagem 500,00 G .

Item: 8
Descrição: Arroz beneficiado
Descrição Complementar: Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 102.750 Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 KG
Valor Estimado: R$ 25,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21,2200 e a quantidade de 102.750 Embalagem 5,00 KG .

Item: 9
Descrição: Arroz beneficiado
Descrição Complementar: Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 34.250 Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 KG
Valor Estimado: R$ 25,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21,2200 e a quantidade de 34.250 Embalagem 5,00 KG .

Item: 10
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 31.500 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 5,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,5500 e a quantidade de 31.500 Pacote 400,00 G .

Item: 11
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10.500 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 5,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,5500 e a quantidade de 10.500 Pacote 400,00 G .

Item: 12
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, classificação: salgado, tipo: peta, ingredientes: polvilho
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20.250 Unidade de fornecimento: Pacote 200,00 G
Valor Estimado: R$ 8,4400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7,5000 e a quantidade de 20.250 Pacote 200,00 G .

Item: 13
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, classificação: salgado, tipo: peta, ingredientes: polvilho
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.750 Unidade de fornecimento: Pacote 200,00 G
Valor Estimado: R$ 8,4400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7,5000 e a quantidade de 6.750 Pacote 200,00 G .

Item: 14
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas, 0% gordura tran
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12.750 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 5,8600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,9500 e a quantidade de 12.750 Pacote 400,00 G .

Item: 15
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas, 0% gordura tran
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.250 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 5,8600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,6200 e a quantidade de 4.250 Pacote 400,00 G .
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Item: 16
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características adicionais: sem recheio, tipo:
rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15.000 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 6,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,4500 e a quantidade de 15.000 Pacote 400,00 G .

Item: 17
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características adicionais: sem recheio, tipo:
rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 6,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,1000 e a quantidade de 5.000
Pacote 400,00 G .

Item: 18
Descrição: Biscoito
Descrição Complementar: Biscoito, apresentação: retangular, sabor: leite, classificação: doce, características adicionais: sem recheio,
aplicação: alimentação humana
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 11.200 Unidade de fornecimento: Pacote 400,00 G
Valor Estimado: R$ 5,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,0500 e a quantidade de 11.200 Pacote 400,00 G .

Item: 19
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade
mínimo: 12 meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 G
Valor Estimado: R$ 9,2200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 20
Descrição: Condimento
Descrição Complementar: Condimento, tipo: canela, apresentação: pó
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 16.500 Unidade de fornecimento: Grama 0,00
Valor Estimado: R$ 4,1900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,8000 e a quantidade de 16.500
Grama 0,00 .

Item: 21
Descrição: Condimento
Descrição Complementar: Condimento, tipo: canela, apresentação: pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5.500 Unidade de fornecimento: Grama 0,00
Valor Estimado: R$ 4,1900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,2000 e a quantidade de 5.500 Grama
0,00 .

Item: 22
Descrição: Leguminosa
Descrição Complementar: Leguminosa, variedade: ervilha seca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 640 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 13,8200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: NSA SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 13,8200 e a quantidade de 640 Embalagem 500,00 G .

Item: 23
Descrição: Massa de tomate
Descrição Complementar: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação: creme
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 110.250 Unidade de fornecimento: Embalagem 340,00 G
Valor Estimado: R$ 5,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,5000 e a quantidade de 110.250 Embalagem 340,00 G .

Item: 24
Descrição: Massa de tomate
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Descrição Complementar: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação: creme
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 36.750 Unidade de fornecimento: Embalagem 340,00 G
Valor Estimado: R$ 5,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,5000 e a quantidade de 36.750 Embalagem 340,00 G .

Item: 25
Descrição: Cereal natural
Descrição Complementar: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.), produto de primeira
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas,
acondicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10
meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,6900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,6000 e a quantidade de 9.000
Unidade .

Item: 26
Descrição: Cereal preparado
Descrição Complementar: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz, milho, aveia, cevada,
entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de açúcar. Embalagem Primária:
acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses e com data de fabricação não superior a
30 dias. Pacote de 150g.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 160.001 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,3700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,3000 e a quantidade de 160.001 Unidade .

Item: 27
Descrição: Cereal preparado
Descrição Complementar: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz, milho, aveia, cevada,
entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de açúcar. Embalagem Primária:
acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses e com data de fabricação não superior a
30 dias. Pacote de 150g.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 53.333 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,3700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,3000 e a quantidade de 53.333 Unidade .

Item: 28
Descrição: Cereal natural
Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a partir do processamento
tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas, dessecadas e isentas de radical
cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada,
grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso
líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado,
com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: f
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 21.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,8200 e a quantidade de 21.000 Unidade .

Item: 29
Descrição: Cereal natural
Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a partir do processamento
tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas, dessecadas e isentas de radical
cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada,
grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso
líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado,
com respectivas unidades de medidas; OBS: Verificar descrição completa no Termo de Referência do Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,8200 e a quantidade de 7.000 Unidade .

Item: 30
Descrição: Cereal natural
Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido do grão de trigo moído sem
as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de ferro e ácido fólico e/ou outros
ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do produto, bem como não deve conter
nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado em embalagens adequadas de papel de 1 Kg.
No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação, prazo de validade ou data final de validade, a
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impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e identificação do lote; bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de 1 Kg. Pacote de 1kg.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 16.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3,0000 e a quantidade de 16.000 Unidade .

Item: 31
Descrição: Leguminosa
Descrição Complementar: Leguminosa, variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 136.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 8,7300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,6600 e a quantidade de 136.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 32
Descrição: Leguminosa
Descrição Complementar: Leguminosa, variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 8,7300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,6600 e a quantidade de 45.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 33
Descrição: Fermento
Descrição Complementar: Fermento, tipo: químico, apresentação: pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.400 Unidade de fornecimento: Embalagem 250,00 G
Valor Estimado: R$ 7,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,9000 e a quantidade de 1.400 Embalagem 250,00 G .

Item: 34
Descrição: Farinha de milho
Descrição Complementar: Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada
com ferro e ácido fólico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 5,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,2000 e a quantidade de 1.500 Quilograma 0,00 .

Item: 35
Descrição: Macarrão
Descrição Complementar: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola,semolina, apresentação: ave maria,pai nosso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 37.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 3,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,0400 e a quantidade de 37.500
Embalagem 500,00 G .

Item: 36
Descrição: Macarrão
Descrição Complementar: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola,semolina, apresentação: ave maria,pai nosso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 3,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,0400 e a quantidade de 12.500
Embalagem 500,00 G .

Item: 37
Descrição: Macarrão
Descrição Complementar: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: parafuso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 105.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 3,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,0400 e a quantidade de 105.000
Embalagem 500,00 G .

Item: 38
Descrição: Macarrão
Descrição Complementar: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: parafuso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 35.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
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Valor Estimado: R$ 3,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,0400 e a quantidade de 35.000
Embalagem 500,00 G .

Item: 39
Descrição: Gordura vegetal
Descrição Complementar: Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 22.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 5,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 5,8300 e a quantidade de 22.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 40
Descrição: Gordura vegetal
Descrição Complementar: Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7.500 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 5,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 5,8300 e a quantidade de 7.500 Embalagem 1,00 KG .

Item: 41
Descrição: "milho"
Descrição Complementar: "milho", tipo: grão, aplicação: mungunzá (canjica)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.000 Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 G
Valor Estimado: R$ 4,7700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2,8700 e a quantidade de 4.000 Pacote 500,00 G .

Item: 42
Descrição: Milho de pipoca
Descrição Complementar: Milho de pipoca, grupo: duro, classe: amarela, qualidade: tipo 1, formato estourado: tipo irregular,butterfly
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.600 Unidade de fornecimento: Embalagem 500,00 G
Valor Estimado: R$ 5,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3,9600 e a quantidade de 2.600 Embalagem 500,00 G .

Item: 43
Descrição: Óleo vegetal comestível
Descrição Complementar: Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 77.250 Unidade de fornecimento: Embalagem 900,00 ML
Valor Estimado: R$ 8,7700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 8,3300 e a quantidade de 77.250 Embalagem 900,00 ML .

Item: 44
Descrição: Óleo vegetal comestível
Descrição Complementar: Óleo vegetal comestível, tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 25.750 Unidade de fornecimento: Embalagem 900,00 ML
Valor Estimado: R$ 8,7700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 8,3300 e a quantidade de 25.750 Embalagem 900,00 ML .

Item: 45
Descrição: Condimento
Descrição Complementar: Condimento, tipo: orégano, apresentação: desidratado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 48,5800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 46,0000 e a quantidade de 500
Quilograma 0,00 .

Item: 46
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: abacaxi, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30.000 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 15,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,3000 e a quantidade de 30.000
Quilograma 0,00 .
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Item: 47
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: abacaxi, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 15,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,4000 e com valor negociado a R$
5,3000 e a quantidade de 10.000 Quilograma 0,00 .

Item: 48
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: caju, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 28.500 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 14,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,9000 e a quantidade de 28.500
Quilograma 0,00 .

Item: 49
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: caju, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.500 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 14,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,4000 e com valor negociado a R$
5,9000 e a quantidade de 9.500 Quilograma 0,00 .

Item: 50
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: acerola, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 27.750 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 16,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,0000 e a quantidade de 27.750
Quilograma 0,00 .

Item: 51
Descrição: Polpa de fruta
Descrição Complementar: Polpa de fruta, tipo: acerola, apresentação: congelada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.250 Unidade de fornecimento: Quilograma 0,00
Valor Estimado: R$ 16,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,0000 e a quantidade de 9.250
Quilograma 0,00 .

Item: 52
Descrição: Sal
Descrição Complementar: Sal, tipo: refinado, aplicação: alimentícia, teor máximo sódio: 360 mg,g, aditivos: iodo,prussiato amarelo soda,
acidez: 7,50 ph
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18.000 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Estimado: R$ 2,4600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2,4000 e a quantidade de 18.000 Pacote
1,00 KG .

Item: 53
Descrição: Suco
Descrição Complementar: Suco, apresentação: líquido, sabor: cajú, tipo: natural
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 48.000 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Estimado: R$ 4,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1,8800 e a quantidade de 48.000 Frasco 500,00 ML .

Item: 54
Descrição: Suco
Descrição Complementar: Suco, apresentação: líquido, sabor: cajú, tipo: natural
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 16.000 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Estimado: R$ 4,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1,8800 e a quantidade de 16.000 Frasco 500,00 ML .
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Item: 55
Descrição: Suco
Descrição Complementar: Suco, apresentação: líquido, sabor: maracujá, tipo: natural
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12.000 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Estimado: R$ 5,8100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTO COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,0500 e a quantidade de 12.000 Frasco 500,00 ML .

Item: 56
Descrição: Cereal natural
Descrição Complementar: Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão de trigo com posterior secagem e moagem com
granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em
bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade, não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento
de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico
atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras
informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,4100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Condimento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 12,9400 R$ 25.880,0000 17/08/2021
14:50:38

Marca: CEASA 
Fabricante: CEASA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 2.000 R$ 12,9400 R$ 25.880,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: CERRADO BRASIL 
Fabricante: CERRADO BRASIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 2.000 R$ 12,9400 R$ 25.880,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: PRODUTO GOIANO 
Fabricante: PRODUTO GOIANO 
Modelo / Versão: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 12,9400 R$ 25.880,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: BRASIL CERRADO 
Fabricante: BRASIL CERRADO 
Modelo / Versão: BRASIL CERRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g . Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 2.000 R$ 12,9400 R$ 25.880,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: PALADAR 
Fabricante: PALADAR 
Modelo / Versão: 500G 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 14,4900 R$ 28.980,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Pratika 
Fabricante: Pratika 
Modelo / Versão: Pratika 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 25,8800 R$ 51.760,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: MAIS SABOR 
Fabricante: MAIS SABOR 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico
polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Informações nutricionais conforme legislação em vigor; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 2.000 R$ 50,0000 R$ 100.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: GISELE 
Fabricante: GISELE 
Modelo / Versão: GISELE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condimento, tipo: açafrão, apresentação: pó EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,8800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,4900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,9400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,9400 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,9400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,9400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,9400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,8000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:31:04:040
R$ 12,6000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:33:23:710
R$ 12,8000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:35:25:553
R$ 12,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:36:48:527
R$ 11,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:37:20:073
R$ 10,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:38:55:733
R$ 9,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:38:57:527
R$ 9,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:40:38:540
R$ 9,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:40:50:547
R$ 12,4000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:42:48:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:08 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
09:44:49 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:44:49 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/08/2021
10:01:57 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

20/08/2021
10:42:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-
98.

Aceite de 28/09/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor
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proposta 10:01:47 lance de R$ 9,3000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Achocolatado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES
LTDA

Sim Sim 22.500 R$ 9,1200 R$ 205.200,0000 16/08/2021
11:43:42

Marca: MUKY 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido
com vitaminas 
Porte da empresa: ME/EPP

26.855.558/0001-42 MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 22.500 R$ 14,0000 R$ 315.000,0000 16/08/2021
11:50:51

Marca: Chocominas 
Fabricante: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA 
Modelo / Versão: Pacote 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.859.823/0001-30 MASGOVI INDUSTRIA COMERCIO
SERVICOS IMPORTACAO E EXPORT

Não Não 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 09/08/2021
13:59:59

Marca: PONTUAL 
Fabricante: MASGOVI 
Modelo / Versão: não se aplica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabrican-te ou embalador; Peso ou volume líquido, ou pe-so drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. Validade 12 meses. Validade da proposta 90 dias. Procedência nacional. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: ITALAC 
Fabricante: ITALAC 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 17/08/2021
14:50:38

Marca: BONDELI 
Fabricante: BONDELI 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Italac 
Fabricante: Italac 
Modelo / Versão: Italac 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 17/08/2021
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20:00:27
Marca: MUKY 
Fabricante: MUKY 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: FAST MAX FOOD 
Fabricante: FAST MAX FOOD 
Modelo / Versão: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: TODDY 
Fabricante: PEPSICO 
Modelo / Versão: TODDY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: LEO 
Fabricante: LEO 
Modelo / Versão: 1 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 22.500 R$ 14,3400 R$ 322.650,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 22.500 R$ 16,0600 R$ 361.350,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Italac 
Fabricante: Italac 
Modelo / Versão: Italac 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP
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37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 22.500 R$ 50,0000 R$ 1.125.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: MUKI 
Fabricante: MUKI 
Modelo / Versão: MUKI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido
com vitaminas EMBAL 1 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,0600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 01.859.823/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,0000 26.855.558/0001-42 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,1200 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,9900 01.859.823/0001-30 18/08/2021 09:30:37:237
R$ 13,9900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:31:18:210
R$ 14,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:32:30:410
R$ 14,4900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:33:40:857
R$ 13,2500 01.859.823/0001-30 18/08/2021 09:34:02:080
R$ 9,0288 26.855.558/0001-42 18/08/2021 09:35:18:127
R$ 8,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:36:44:900
R$ 9,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:37:27:980
R$ 8,3900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:37:34:793
R$ 9,0000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:37:57:503
R$ 8,2900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:38:54:010
R$ 7,7900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:38:55:397
R$ 7,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:39:09:910
R$ 7,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:39:11:173
R$ 8,5100 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:39:37:683
R$ 7,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:41:18:437
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:41:19:513
R$ 6,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:42:55:540
R$ 7,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:42:56:097
R$ 6,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:42:56:397
R$ 11,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:44:49:630
R$ 6,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:01:127
R$ 6,6000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:45:02:427
R$ 9,9200 01.859.823/0001-30 18/08/2021 09:46:39:757
R$ 11,4700 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:46:40:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:08 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:48:41 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
09:48:41 Item encerrado.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:02:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 6,6000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Achocolatado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 7.500 R$ 9,1200 R$ 68.400,0000 16/08/2021
14:35:55

Marca: MUKY 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido
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com vitaminas 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: ITALAC 
Fabricante: ITALAC 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 17/08/2021
14:50:38

Marca: BONDELI 
Fabricante: BONDELI 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 17/08/2021
18:12:32

Marca: Italac 
Fabricante: Italac 
Modelo / Versão: Italac 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: MUKY 
Fabricante: MUKY 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente echado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento ecomendado. Pacote de 1kg. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: FAST MAX FOOD 
Fabricante: FAST MAX FOOD 
Modelo / Versão: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: TODDY 
Fabricante: PEPSICO 
Modelo / Versão: TODDY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: LEO 
Fabricante: LEO 
Modelo / Versão: 1 KG 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 7.500 R$ 14,3400 R$ 107.550,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 7.500 R$ 16,0600 R$ 120.450,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Italac 
Fabricante: Italac 
Modelo / Versão: Italac 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó (mínimo 20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns
traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e
minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou embalagem aluminizada, contendo 1 kg do
produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente
fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 7.500 R$ 50,0000 R$ 375.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: MUKI 
Fabricante: MUKI 
Modelo / Versão: MUKI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Achocolatado, apresentação: pó, sabor: tradicional, característica adicional: enriquecido
com vitaminas EMBAL 1 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,0600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,1200 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,9900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:31:26:617
R$ 14,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:32:41:427
R$ 14,4900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:33:52:197
R$ 8,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:36:50:913
R$ 9,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:36:53:013
R$ 9,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:37:33:683
R$ 8,4900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:37:43:070
R$ 9,0000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:38:02:920
R$ 8,2900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:38:59:237
R$ 7,8900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:39:00:490
R$ 8,5100 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:39:47:653
R$ 7,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:41:25:383
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:41:55:570
R$ 6,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:43:01:777
R$ 6,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:43:03:960
R$ 6,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:44:57:033
R$ 11,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:44:57:910
R$ 6,6000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:44:58:130
R$ 11,4700 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:46:34:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:09 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
09:48:35 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:48:35 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:02:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 6,6000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Açúcar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 18.000 R$ 15,5200 R$ 279.360,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: HIPPER CLARO 
Fabricante: HIPER CLARO 
Modelo / Versão: HIPER CLARO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 18.000 R$ 15,5200 R$ 279.360,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: HIPER CLARO 
Fabricante: HIPER CLARO 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 17,0000 R$ 306.000,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 18.000 R$ 17,3800 R$ 312.840,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Ibia 
Fabricante: Ibia 
Modelo / Versão: Ibia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob forma de cristais
com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas sãs, limpas,
isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente,
hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg. Pacote de
5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 19,9900 R$ 359.820,0000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Ecoçucar 
Fabricante: Ecoçucar 
Modelo / Versão: Ecoçucar 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
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Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 21,3500 R$ 384.300,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. " 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 18.000 R$ 21,4900 R$ 386.820,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: MASTER 
Fabricante: MASTER 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kG 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 24,0000 R$ 432.000,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: TITULAR 
Fabricante: TITULAR 
Modelo / Versão: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido d 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 18.000 R$ 50,0000 R$ 900.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: PEROLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar, tipo: cristal EMBAL 5 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 24,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 21,4900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 21,3500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 19,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 17,3800 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 17,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,5200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,5200 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,9400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:34:09:050
R$ 15,3600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:55:52:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:10 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:11 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:54:32

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito
o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento 18/08/2021
10:04:33 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:04:33 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/08/2021
10:56:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/08/2021
11:50:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 34.194.817/0001-60.
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Aceite de
proposta

17/09/2021
15:32:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 15,3600. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante
por esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Açúcar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 6.000 R$ 15,5200 R$ 93.120,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: HIPER CLARO 
Fabricante: HIPER CLARO 
Modelo / Versão: HIPER CLARO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 6.000 R$ 15,5200 R$ 93.120,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: HIPERCLARO 
Fabricante: HIPERCLARO 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 6.000 R$ 17,0000 R$ 102.000,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 6.000 R$ 17,3800 R$ 104.280,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Ibia 
Fabricante: Ibia 
Modelo / Versão: Ibia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 6.000 R$ 19,9900 R$ 119.940,0000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Ecoçucar 
Fabricante: Ecoçucar 
Modelo / Versão: Ecoçucar 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 6.000 R$ 21,3500 R$ 128.100,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
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na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. " 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 21,4900 R$ 128.940,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: MASTER 
Fabricante: MASTER 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kG 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 6.000 R$ 24,0000 R$ 144.000,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: TITULAR 
Fabricante: TITULAR 
Modelo / Versão: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido d 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob
forma de cristais com coloração branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico,
resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg.
Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 6.000 R$ 50,0000 R$ 300.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: PEROLA 
Fabricante: PEROLA 
Modelo / Versão: PEROLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar, tipo: cristal EMBAL 5 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 24,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 21,4900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 21,3500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 19,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 17,3800 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 17,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,5200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,5200 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,9400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:34:37:347
R$ 15,3600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:55:58:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:11 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:12 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:54:46

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do ed.

Encerramento 18/08/2021
10:04:47 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:04:47 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:33:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 15,3600. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Amido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 9.150 R$ 6,2700 R$ 57.370,5000 16/08/2021
14:35:55

Marca: SINHA 
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Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amido, base: de milho 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 16/08/2021
15:44:08

Marca: PAULISTA 
Fabricante: PAULISTA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 17/08/2021
13:13:20

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 17/08/2021
14:50:38

Marca: QUERO 
Fabricante: QUERO 
Modelo / Versão: CAIXA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Sinha 
Fabricante: Sinha 
Modelo / Versão: Sinha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 17/08/2021
20:00:27

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria mbalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 17/08/2021
22:08:47

Marca: DO ZE 
Fabricante: DO ZE 
Modelo / Versão: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das parte 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 18/08/2021
07:58:54

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 18/08/2021
08:29:26

Marca: AMIBELA 
Fabricante: AMIBELA 
Modelo / Versão: 500G 



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 20/148

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 9.150 R$ 7,7900 R$ 71.278,5000 18/08/2021
08:43:32

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 9.150 R$ 8,7200 R$ 79.788,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Sinhá 
Fabricante: Sinhá 
Modelo / Versão: Sinhá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 9.150 R$ 50,0000 R$ 457.500,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amido, base: de milho EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,2700 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,4900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:31:48:033
R$ 6,1700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:33:54:780
R$ 6,2000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:34:43:867
R$ 6,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:34:53:890
R$ 5,9300 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:35:26:333
R$ 5,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:35:37:813
R$ 5,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:35:50:420
R$ 5,6000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:36:37:710
R$ 5,5000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:37:05:247
R$ 5,4000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:37:14:030
R$ 5,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:38:23:697
R$ 5,2000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:38:29:827
R$ 6,1900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:38:33:417
R$ 5,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:39:06:197
R$ 5,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:39:14:470
R$ 4,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:39:57:353
R$ 5,8500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:39:58:277
R$ 4,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:04:400
R$ 4,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:19:203
R$ 5,8300 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:40:21:337
R$ 4,6000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:33:673
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:46:330
R$ 4,4000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:51:683
R$ 4,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:41:18:743
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R$ 4,2500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:41:58:677
R$ 4,2000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:42:09:130
R$ 7,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:43:57:837
R$ 4,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:12:053
R$ 4,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:45:25:583
R$ 4,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:46:30:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:12 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:48:31 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 18/08/2021
09:48:31

Item teve empate real para o valor 7,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
09:48:31 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
09:32:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
10:49:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-
71.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:33:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor
lance de R$ 4,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Amido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 3.050 R$ 6,2700 R$ 19.123,5000 16/08/2021
14:35:55

Marca: SINHA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amido, base: de milho 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 16/08/2021
15:44:08

Marca: PAULISTA 
Fabricante: PAULISTA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 17/08/2021
13:13:20

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 17/08/2021
14:50:38

Marca: QUERO 
Fabricante: QUERO 
Modelo / Versão: CAIXA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Sinha 
Fabricante: Sinha 
Modelo / Versão: Sinha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
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devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 17/08/2021
20:00:27

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própriaembalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 17/08/2021
22:08:47

Marca: DO ZE 
Fabricante: DO ZE 
Modelo / Versão: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das parte 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 18/08/2021
07:58:54

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 3.050 R$ 7,7900 R$ 23.759,5000 18/08/2021
08:29:26

Marca: AMIBELA 
Fabricante: AMIBELA 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 3.050 R$ 8,7200 R$ 26.596,0000 17/08/2021
14:53:04

Marca: Sinhá 
Fabricante: Sinhá 
Modelo / Versão: Sinhá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O
produto deverá apresentar-se com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil
solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e
impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data
de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Não contem glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente,
devidamente lacrada. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 3.050 R$ 50,0000 R$ 152.500,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amido, base: de milho EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
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R$ 7,7900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,7900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,2700 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,1700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:34:13:753
R$ 6,2000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:34:49:783
R$ 6,1000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:35:33:153
R$ 5,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:35:44:823
R$ 5,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:35:57:113
R$ 5,6000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:36:33:703
R$ 5,5000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:37:11:293
R$ 5,4000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:37:17:827
R$ 5,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:38:03:580
R$ 5,2000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:38:09:980
R$ 6,1900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:38:41:827
R$ 5,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:39:08:180
R$ 5,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:39:17:980
R$ 4,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:00:147
R$ 5,8500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:40:07:003
R$ 4,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:08:477
R$ 4,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:21:400
R$ 5,8300 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:40:22:563
R$ 4,6000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:27:747
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:48:540
R$ 4,4000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:40:59:847
R$ 4,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:41:20:560
R$ 4,2500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:42:03:933
R$ 4,2000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:42:14:343
R$ 7,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:44:03:413
R$ 4,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:15:370
R$ 4,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:45:31:257
R$ 4,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:46:38:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:12 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:48:39 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
09:48:39

Item teve empate real para o valor 7,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
09:48:39 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:33:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance
de R$ 4,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Arroz beneficiado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

07.464.749/0001-39 MG TRANSPORTES E COMERCIO DE
CEREAIS EIRELI

Sim Sim 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 17/08/2021
16:49:46

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: ARROZ 5 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
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durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.647.755/0001-70 VASCONCELOS INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACA

Não Não 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 17/08/2021
18:21:35

Marca: PATOSUL 
Fabricante: VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. 
Modelo / Versão: TIPO 1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: LUIZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDOCLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 102.750 R$ 25,4000 R$ 2.609.850,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: MC 
Fabricante: MC 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 102.750 R$ 26,9900 R$ 2.773.222,5000 17/08/2021
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18:10:49
Marca: Nossa Casa 
Fabricante: Nossa Casa 
Modelo / Versão: Nossa Casa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 102.750 R$ 28,0000 R$ 2.877.000,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 102.750 R$ 28,4500 R$ 2.923.237,5000 17/08/2021
14:53:05

Marca: Tio Dito 
Fabricante: Tio Dito 
Modelo / Versão: Tio Dito 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg q 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 102.750 R$ 50,0000 R$ 5.137.500,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: BOM DE GOSTO 
Fabricante: BOM DE GOSTO 
Modelo / Versão: BOM DE GOSTO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade:
tipo 1 EMBAL 5 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 28,4500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 28,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 26,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 03.647.755/0001-70 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:35:04:297
R$ 24,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:35:31:810
R$ 24,7700 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:35:46:713
R$ 23,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:36:21:953
R$ 25,1500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:36:32:827
R$ 22,7700 03.647.755/0001-70 18/08/2021 09:36:46:557
R$ 22,5400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:37:06:680
R$ 22,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:37:44:347
R$ 5,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:38:05:353
R$ 22,2500 03.647.755/0001-70 18/08/2021 09:39:09:587
R$ 21,9700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:39:30:637
R$ 22,0200 03.647.755/0001-70 18/08/2021 09:40:11:083
R$ 21,9700 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:40:58:177
R$ 21,2200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:41:25:320
R$ 21,7900 03.647.755/0001-70 18/08/2021 09:42:24:110
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:13 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
09:44:25 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:44:25 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

20/08/2021
16:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance de R$
5,3000. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3, 7.3.5, 6.13
e 6.12.1 do edital, em razão do preço ser inexequível, conforme solicitado pelo licitante no chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
09:52:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-
50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
10:23:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:34:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 21,2200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Arroz beneficiado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 17/08/2021
13:13:20

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

07.464.749/0001-39 MG TRANSPORTES E COMERCIO DE
CEREAIS EIRELI

Sim Sim 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 17/08/2021
16:49:46

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: ARROZ 5 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso íquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: LUIZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
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grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 5KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDOCLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 34.250 R$ 25,4000 R$ 869.950,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: MC 
Fabricante: MC 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 34.250 R$ 26,9900 R$ 924.407,5000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Nossa Casa 
Fabricante: Nossa Casa 
Modelo / Versão: Nossa Casa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 34.250 R$ 28,0000 R$ 959.000,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 34.250 R$ 28,4500 R$ 974.412,5000 17/08/2021
14:53:05

Marca: Tio Dito 
Fabricante: Tio Dito 
Modelo / Versão: Tio Dito 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os
grãos de arroz deverão se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de
fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de
polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a
durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. A embalagem secundária do produto deverá
ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada identificada com o nome
do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade
máxima para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg. 
Porte da empresa: ME/EPP
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37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 34.250 R$ 50,0000 R$ 1.712.500,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: BOM DE GOSTO 
Fabricante: BOM DE GOSTO 
Modelo / Versão: BOM DE GOSTO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arroz beneficiado, tipo: agulhinha,branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade:
tipo 1 EMBAL 5 KG 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 28,4500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 28,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 26,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 25,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:35:08:040
R$ 24,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:35:38:410
R$ 24,7700 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:35:53:520
R$ 23,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:36:17:767
R$ 25,1500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:36:40:307
R$ 22,5400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:37:09:727
R$ 22,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:37:48:520
R$ 21,9700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:39:39:197
R$ 21,4500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:40:50:633
R$ 21,2200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:41:17:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:14 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:43:18 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
09:43:18

Item teve empate real para o valor 25,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
09:43:18 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
09:35:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-
50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
10:26:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:34:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 21,2200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES
LTDA

Sim Sim 31.500 R$ 4,3300 R$ 136.395,0000 16/08/2021
14:35:55

Marca: PREDILETO 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 17/08/2021
13:27:33

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: 400G. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
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ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 17/08/2021
14:50:38

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 17/08/2021
18:10:49

Marca: Liane 
Fabricante: Liane 
Modelo / Versão: Liane 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 17/08/2021
20:00:27

Marca: LIANE 
Fabricante: LIANE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparoou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g." 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 17/08/2021
22:08:47

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo crea 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 18/08/2021
07:58:54

Marca: AMANDA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: AMANDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 18/08/2021
08:29:26

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 31.500 R$ 5,9200 R$ 186.480,0000 18/08/2021
08:43:32

Marca: CRISTAL 
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Fabricante: CRISTAL 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 31.500 R$ 6,6300 R$ 208.845,0000 17/08/2021
14:53:05

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 31.500 R$ 50,0000 R$ 1.575.000,0000 17/08/2021
17:59:49

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: MY BIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker EMBAL 400
G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,6300 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,3300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,2300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:36:26:803
R$ 3,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:37:34:707
R$ 3,9800 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:39:09:820
R$ 4,0400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:40:16:863
R$ 4,8900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:40:38:343
R$ 3,5500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:42:24:303
R$ 4,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:42:29:653
R$ 3,6200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:42:50:203
R$ 3,6100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:43:06:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:14 Item aberto.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
09:45:07

Item teve empate real para o valor 5,9200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:45:07 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
09:45:07 Item encerrado.

Recusa de
proposta

24/08/2021
09:42:44

Recusa da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance de R$
3,2300. Motivo: Proposta desclassificada, sob alegação de erro ao envio do lance, no entanto não foi aceito pela
pregoeira e foi advertida quanto a possibilidade de aplicação de penalidade, conforme consta no chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
10:18:06 Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
10:22:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF:
26.248.691/0001-30.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:34:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 3,5500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.
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Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 10.500 R$ 4,3300 R$ 45.465,0000 16/08/2021
14:39:26

Marca: PREDILETO 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 10.500 R$ 5,9000 R$ 61.950,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: LIANE 
Fabricante: LIANE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparoou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 17/08/2021
13:33:59

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 17/08/2021
18:15:21

Marca: Liane 
Fabricante: Liane 
Modelo / Versão: Liane 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 17/08/2021
22:15:22

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo crea 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: AMANDA 
Fabricante: BELMA 
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Modelo / Versão: BELMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 10.500 R$ 5,9200 R$ 62.160,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10.500 R$ 6,6300 R$ 69.615,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante,
inteiro. Ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de 400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem
secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro, validade, lote e informação nutricional no
rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do
alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou
embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do
produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 10.500 R$ 50,0000 R$ 525.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: MY BIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: quadrado, classificação: salgado, tipo: cream cracker EMBAL 500
G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,6300 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,3300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,2300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:36:40:033
R$ 3,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:37:43:847
R$ 3,9800 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:39:25:393
R$ 4,0400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:40:24:527
R$ 4,8900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:40:43:927
R$ 3,5500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:42:30:163
R$ 4,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:42:41:690
R$ 5,8000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:44:32:520
R$ 5,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:24:413
R$ 5,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:28:840
R$ 3,6900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:47:14:367
R$ 3,6100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:47:14:847
R$ 4,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:47:21:353
R$ 4,1200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:49:20:573
R$ 4,3800 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:49:23:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:15 Item aberto.
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Encerramento 18/08/2021
09:51:24

Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:51:24 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

24/08/2021
09:43:06

Recusa da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance de R$
3,2300. Motivo: Proposta desclassificada, sob alegação de erro ao envio do lance, no entanto não foi aceito pela
pregoeira e foi advertida quanto a possibilidade de aplicação de penalidade, conforme consta no chat.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:35:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 3,5500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 17/08/2021
16:47:47

Marca: PETA CASEIRA 
Fabricante: PETA CASEIRA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 17/08/2021
19:56:11

Marca: DINAPOLI 
Fabricante: DINAPOLI 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito stado de conservação apresentar
aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem Primária:
saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações
legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome
completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia,
mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário;
sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva.
Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado.
Pacote de 200g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: DI NAPOLI 
Fabricante: DI NAPOLI 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito stado de conservação apresentar
aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem Primária:
saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações
legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome
completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia,
mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário;
sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva.
Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado.
Pacote de 200g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: DE NAPOLI 
Fabricante: DE NAPOLI 
Modelo / Versão: DE NAPOLI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: PETA CASEIRA 
Fabricante: PETA CASEIRA 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
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fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 20.250 R$ 8,4400 R$ 170.910,0000 18/08/2021
08:47:56

Marca: CASEIRA 
Fabricante: CASEIRA 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 20.250 R$ 12,3200 R$ 249.480,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Caseira 
Fabricante: Caseira 
Modelo / Versão: Caseira 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 20.250 R$ 50,0000 R$ 1.012.500,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: LL 
Fabricante: LL 
Modelo / Versão: LL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, classificação: salgado, tipo: peta, ingredientes: polvilho EMBAL 200 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,3200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:59:30:950
R$ 8,2000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:01:14:583
R$ 8,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:01:31:923
R$ 8,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:23:570
R$ 7,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:04:24:003
R$ 7,8000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:07:59:817
R$ 7,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:09:22:697
R$ 7,6000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:11:02:467
R$ 7,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:11:31:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:15 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:16 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:17

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:13:32 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:13:32

Item teve empate real para o valor 8,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:13:32 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:35:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance
de R$ 7,5000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 35/148

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 6.750 R$ 8,4400 R$ 56.970,0000 17/08/2021
16:47:47

Marca: PETA CASEIRA 
Fabricante: PETA CASEIRA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 6.750 R$ 8,4400 R$ 56.970,0000 17/08/2021
19:56:11

Marca: DINAPOLI 
Fabricante: DINAPOLI 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito stado de conservação apresentar
aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem Primária:
saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações
legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome
completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia,
mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário;
sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva.
Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado.
Pacote de 200g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 6.750 R$ 8,4400 R$ 56.970,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: DI NAPOLI 
Fabricante: DI NAPOLI 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou ata
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 6.750 R$ 8,4400 R$ 56.970,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: DE NAPOLI 
Fabricante: DENAPOLI 
Modelo / Versão: DE NAPOLI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 6.750 R$ 8,4400 R$ 56.970,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: PETA CASEIRA 
Fabricante: PETA CASEIRA 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 6.750 R$ 12,3200 R$ 83.160,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Caseira 
Fabricante: Caseira 
Modelo / Versão: Caseira 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada,
contendo os seguintes ingredientes: polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação
apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de aproximadamente 5 cm cada. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes
informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
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impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data
de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se
necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 6.750 R$ 50,0000 R$ 337.500,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: LL 
Fabricante: LL 
Modelo / Versão: LL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, classificação: salgado, tipo: peta, ingredientes: polvilho EMBAL 200 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 12,3200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,4400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:59:41:503
R$ 8,2000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:01:22:123
R$ 8,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:01:37:770
R$ 8,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:30:320
R$ 7,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:04:34:860
R$ 7,8000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:08:06:430
R$ 7,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:09:27:707
R$ 7,6000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:11:10:937
R$ 7,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:11:35:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:16 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:17 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:34

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:13:36 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:13:36

Item teve empate real para o valor 8,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:13:36 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:40:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance
de R$ 7,5000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 12.750 R$ 5,1100 R$ 65.152,5000 16/08/2021
14:39:26

Marca: AMANDA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas,
0% gordura tran 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 16/08/2021
15:46:08

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA 400G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 17/08/2021
13:33:59

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
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amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 17/08/2021
18:15:21

Marca: Le petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: LIANE 
Fabricante: LIANE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, notados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 17/08/2021
22:15:22

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: AMANDA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: AMANDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 38/148

sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 12.750 R$ 5,8600 R$ 74.715,0000 18/08/2021
08:47:56

Marca: CRISTAL 
Fabricante: CRISTAL 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 12.750 R$ 6,5600 R$ 83.640,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 12.750 R$ 50,0000 R$ 637.500,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: MY BIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas,
0% gordura trans EMBAL 400 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,5600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,7900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:32:56:690
R$ 5,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:35:48:400
R$ 4,9500 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:38:13:847
R$ 4,9000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:38:24:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:17 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:40:25 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
09:40:25

Item teve empate real para o valor 5,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
09:40:25 Item encerrado.

Abertura do
prazo -

23/08/2021
11:42:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,
CNPJ/CPF: 31.307.035/0001-00.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:43:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS
LTDA, CNPJ/CPF: 31.307.035/0001-00.

Recusa de
proposta

17/09/2021
15:41:31

Recusa da proposta. Fornecedor: B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ/CPF:
31.307.035/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4,9000. Motivo: A empresa não pode obter os benefícios destinados às
microempresas e empresas de pequeno porte no ano de 2021, nos termos do § 9º do art. 3ª da Lei Complementar n.º
123/2006.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
16:03:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-36.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
16:05:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.734.754/0001-36.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:12:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-36, pelo
melhor lance de R$ 4,9500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-
36

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 15 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 4.250 R$ 5,1100 R$ 21.717,5000 16/08/2021
14:39:26

Marca: AMANDA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas,
0% gordura tran 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 16/08/2021
15:46:08

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA 400G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 17/08/2021
13:33:59

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 17/08/2021
18:15:21

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 17/08/2021
20:06:11
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Marca: LIANE 
Fabricante: LIANE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, arasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 17/08/2021
22:15:22

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: AMANDA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: AMAND 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 4.250 R$ 5,8600 R$ 24.905,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 4.250 R$ 6,5600 R$ 27.880,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de
sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve
conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 4.250 R$ 50,0000 R$ 212.500,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: MY BIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem recheio,enriquecido vitaminas,
0% gordura trans EMBAL 400 G 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,5600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:35:50:547
R$ 4,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:59:53:047
R$ 4,9900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:59:53:537
R$ 4,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:00:06:010
R$ 4,8900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:00:06:263
R$ 4,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:00:11:567
R$ 4,6000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:00:16:347
R$ 4,9900 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:00:41:440
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:00:49:080
R$ 4,5900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:00:49:563
R$ 4,4000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:00:54:580
R$ 4,4900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:00:54:773
R$ 4,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:01:16:407
R$ 4,3900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:01:16:927
R$ 4,2000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:01:36:903
R$ 4,2900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:01:38:617
R$ 4,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:01:45:757
R$ 4,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:01:45:807
R$ 3,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:01:52:993
R$ 3,9900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:01:54:353
R$ 3,8600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:03:18:397
R$ 3,7600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:03:20:177
R$ 4,1500 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:39:163
R$ 3,7700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:04:14:507
R$ 3,7200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:09:02:380
R$ 3,6200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:09:03:077
R$ 3,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:10:46:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:17 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:18 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:40

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:12:47 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:12:47 Item encerrado.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:03:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 3,6200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 15.000 R$ 4,1400 R$ 62.100,0000 16/08/2021
14:39:26

Marca: BELMA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, tipo: rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 17/08/2021
14:57:47
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Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 17/08/2021
18:32:33

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal idrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da línguaportuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: BELMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 15.000 R$ 6,9900 R$ 104.850,0000 18/08/2021
08:47:56

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 15.000 R$ 7,8300 R$ 117.450,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Belcoco 
Fabricante: Belcoco 
Modelo / Versão: Belcoco 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
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marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 15.000 R$ 50,0000 R$ 750.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: FOFINHA 
Fabricante: FOFINHA 
Modelo / Versão: FOFINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, tipo: rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten EMBAL 400 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,8300 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,4900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:40:06:447
R$ 4,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:40:31:947
R$ 3,9500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:41:56:493
R$ 3,8500 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:43:36:777
R$ 3,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:43:44:993
R$ 3,6900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:43:56:097
R$ 3,8000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:44:10:170
R$ 3,6000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:44:15:907
R$ 3,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:45:41:080
R$ 3,7900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:47:18:227
R$ 3,4500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:47:24:680
R$ 6,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:48:59:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:18 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:51:00 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
09:51:00 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:49:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance
de R$ 3,4500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 17 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 5.000 R$ 4,1400 R$ 20.700,0000 16/08/2021
14:39:26

Marca: BELMA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, tipo: rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 5.000 R$ 6,9900 R$ 34.950,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 5.000 R$ 6,9900 R$ 34.950,0000 17/08/2021
18:32:33

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
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drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 5.000 R$ 6,9900 R$ 34.950,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de apelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 5.000 R$ 6,9900 R$ 34.950,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: BELMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 5.000 R$ 6,9900 R$ 34.950,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 5.000 R$ 7,8300 R$ 39.150,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Belcoco 
Fabricante: Belcoco 
Modelo / Versão: Belcoco 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de
amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Embalagem Primária: saco de polietileno
atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa
de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 5.000 R$ 50,0000 R$ 250.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: FOFINHA 
Fabricante: FOFINHA 
Modelo / Versão: FOFINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: redondo, sabor: coco, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, tipo: rosquinha, aplicação: alimentação humana, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten EMBAL 400 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,8300 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,9900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,0000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:00:21:433
R$ 3,9600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:02:53:677
R$ 3,9000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:03:15:070
R$ 3,8600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:03:29:793
R$ 3,8000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:03:43:243
R$ 4,1500 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:44:140
R$ 3,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:08:06:643
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R$ 3,6000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:09:47:380
R$ 3,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:09:54:707
R$ 3,4500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:10:19:930
R$ 3,3900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:12:01:477
R$ 3,3500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:12:56:157
R$ 3,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:13:16:353
R$ 3,2500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:13:27:893
R$ 3,2000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:13:57:577
R$ 3,1500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:15:22:680
R$ 3,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:16:40:250
R$ 4,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:17:44:420
R$ 3,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:18:01:193
R$ 4,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:18:02:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:18 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:19 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:45

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito
o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:20:03 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:20:03 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
10:27:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:11:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:52:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 3,1000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - Biscoito

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 11.200 R$ 5,1600 R$ 57.792,0000 16/08/2021
14:39:26

Marca: LEPETI 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: retangular, sabor: leite, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, aplicação: alimentação humana 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 17/08/2021
18:15:21

Marca: Le Petit 
Fabricante: Le Petit 
Modelo / Versão: Le Petit 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 17/08/2021
18:32:33

Marca: MY BIT 
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Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: LIANE 
Fabricante: LIANE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita desiva com até 10 kg. Deve conter as eguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 17/08/2021
22:15:22

Marca: AMANDA 
Fabricante: AMANDA 
Modelo / Versão: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do pro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: AMANDA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: AMANDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 11.200 R$ 5,6600 R$ 63.392,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: BELMA 
Fabricante: BELMA 
Modelo / Versão: 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 11.200 R$ 6,3400 R$ 71.008,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Amanda 
Fabricante: Amanda 
Modelo / Versão: Amanda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado
do amassamento e cozimento da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar em sua composição outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas
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de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor,
odor, e sabor característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais.
Embalagem Primária: embalagem de polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com
fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 400g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 11.200 R$ 50,0000 R$ 560.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: MY BIT 
Fabricante: MY BIT 
Modelo / Versão: MY BIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biscoito, apresentação: retangular, sabor: leite, classificação: doce, características
adicionais: sem recheio, aplicação: alimentação humana EMBAL 400 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3400 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1600 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:00:34:143
R$ 5,0300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:02:41:890
R$ 5,0900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:02:42:033
R$ 4,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:03:13:183
R$ 5,0200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:03:13:307
R$ 4,7900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:03:20:877
R$ 5,0100 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:04:01:190
R$ 4,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:04:15:217
R$ 4,6000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:04:17:047
R$ 4,5000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:04:48:363
R$ 4,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:04:50:640
R$ 4,1500 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:05:29:287
R$ 4,0500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:05:30:313
R$ 4,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:05:32:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:19 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:20 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:49

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:09:50 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:09:50

Item teve empate real para o valor 5,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:09:50 Item encerrado.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:03:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 4,0500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

37.847.062/0001-43 GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR
ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES

Sim Sim 3.000 R$ 9,0000 R$ 27.000,0000 18/08/2021
08:44:11

Marca: CAFÉ LIVA 
Fabricante: COOP. AGRO CENTRO SERRANA - COOPEAVI 
Modelo / Versão: PCT 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café em pó torrado e moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem
aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído
com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária:
Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem
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primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de
fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de
origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o
preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão
resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e
empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.055.048/0001-16 SORETTO DO BRASIL LTDA Sim Sim 3.000 R$ 9,2200 R$ 27.660,0000 11/08/2021
09:10:35

Marca: SORETTO 
Fabricante: SORETTO DO BRASIL LTDA 
Modelo / Versão: SORETTO - ABIC - 500 G - VACUO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 9,2200 R$ 27.660,0000 12/08/2021
18:31:43

Marca: NEXTEXTIL 
Fabricante: NEXTEXTIL 
Modelo / Versão: TRADICIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g PRAZO VALIDADE DE 120
DIAS GARANTIA DE 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 3.000 R$ 9,2200 R$ 27.660,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: ODEBRECHT 
Fabricante: ODEBRECHT 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.798.344/0001-00 CAFE CANADA LTDA Sim Sim 3.000 R$ 10,0000 R$ 30.000,0000 18/08/2021
08:42:02

Marca: Cafe Canada PREMIUM 
Fabricante: Cafe Canada LTDA 
Modelo / Versão: Cafe Canada Premium 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 14,5600 R$ 43.680,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Carreiro 
Fabricante: Carreiro 
Modelo / Versão: Carreiro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 3.000 R$ 15,0000 R$ 45.000,0000 17/08/2021
22:15:22

Marca: PINGO DE OURO 
Fabricante: PINGO DE OURO 
Modelo / Versão: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
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moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 3.000 R$ 16,5000 R$ 49.500,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: PINGO DE OURO 
Fabricante: PINGO DE OURO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto everá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 16,9900 R$ 50.970,0000 17/08/2021
13:33:59

Marca: ASSUM PRETO 
Fabricante: ASSUM PRETO 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 16,9900 R$ 50.970,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: PINGO DE OURO 
Fabricante: RANCHEIRO 
Modelo / Versão: PINGO DE OURO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. Quant. Exclusiva p/
ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 3.000 R$ 17,9900 R$ 53.970,0000 17/08/2021
18:15:21

Marca: Pingo de Ouro 
Fabricante: Pingo de ouro 
Modelo / Versão: Pingo de Ouro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO (FORMATO TIJOLO) Café em pó torrado e
moído, puro, de primeira qualidade, embalado em embalagem aluminizada de 500g, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: Envoltório aluminizado apropriado a produto alimentício e que confira
proteção necessária, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas
no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem; peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 3.000 R$ 50,0000 R$ 150.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: ASSUM PRETO 
Fabricante: ASSUM PRETO 
Modelo / Versão: ASSUM PRETO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 17,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,5000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,5600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
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R$ 10,0000 34.798.344/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,2200 28.055.048/0001-16 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,2200 36.782.020/0001-09 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,2200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,0000 37.847.062/0001-43 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,1500 34.798.344/0001-00 18/08/2021 09:39:33:643
R$ 14,5500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:40:46:257
R$ 14,9700 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:42:25:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:19 Item aberto.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
09:44:26

Item teve empate real para os valores 9,2200 e 16,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Encerramento 18/08/2021
09:44:26 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
09:44:26 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
14:54:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES,
CNPJ/CPF: 37.847.062/0001-43.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
16:56:26

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR
ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF: 37.847.062/0001-43.

Recusa de
proposta

23/08/2021
17:00:14

Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF:
37.847.062/0001-43, pelo melhor lance de R$ 9,0000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada em razão do
licitante não enviar a proposta de preços final nos termos do item 7.2 e subitens do edital adequada ao último lance
após a negociação, conforme prevê o item 6.11.1 do instrumento convocatório.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
11:02:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
12:07:57

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF:
34.798.344/0001-00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
14:47:40 Convocado para envio de anexo o fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/08/2021
14:51:38 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00.

Aceite de
proposta

17/09/2021
15:52:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, pelo melhor lance de
R$ 9,1500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no Edital,
bem como estar compatível do valor estimado.

Inabilitação
de fornecedor

20/09/2021
11:02:48

Inabilitação de proposta. Fornecedor: CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, pelo melhor lance de R$
9,1500. Motivo: A empresa fica inabilitada pela não comprovação qualificação exigida no item 8.7.3 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
16:10:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
16:35:29 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71.

Recusa de
proposta

20/09/2021
16:54:03

Recusa da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance de R$
9,2200. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3, 7.3.5, 6.12 e
6.12.1 do edital, em razão do preço ser inexequível, conforme solicitado pelo licitante no chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/09/2021
09:56:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-
09.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/09/2021
10:04:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09.

Aceite de
proposta

21/09/2021
14:40:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09,
pelo melhor lance de R$ 9,2200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Inabilitação
de fornecedor

21/09/2021
16:50:50

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 9,2200. Motivo: A empresa fica inabilitada pela não comprovam o atendimento da qualificação
economia-finaceira e técnico exigida no item 8.6.2 e 8.7.1.1 do Edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/09/2021
10:34:40 Convocado para envio de anexo o fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

22/09/2021
10:50:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-
16.

Abertura do 22/09/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16.
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prazo -
Convocação
anexo

11:34:46

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/09/2021
11:14:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-
16.

Recusa de
proposta

23/09/2021
11:46:11

Recusa da proposta. Fornecedor: SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16, pelo melhor lance de R$
9,2200. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada em razão do licitante não enviar a proposta de preços final nos
termos do item 7.2 e subitens do edital adequada ao último lance após a negociação, conforme prevê o item 6.11.1 do
instrumento convocatório.

Recusa de
proposta

23/09/2021
14:44:35

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
14,5500. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do
edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não ter aceito a
reduzir a patamar compatível com o estimado, conforme registrado no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
15:18:06

Recusa da proposta. Fornecedor: WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.838.252/0001-88,
pelo melhor lance de R$ 14,5600. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos
dos itens 7.3, e7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do
licitante não ter aceito a reduzir a patamar compatível com o estimado, conforme registrado no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
15:52:28

Recusa da proposta. Fornecedor: INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-36, pelo melhor
lance de R$ 14,9700. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3
e 7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não ter
aceito a reduzir a patamar compatível com o estimado, conforme registrado no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
16:10:58

Recusa da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo melhor lance
de R$ 16,5000. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3,
e7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não
manifestar interesse em negociar o item, conforme consta no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
16:32:27

Recusa da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 16,9900. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica
desclassificada, nos termos dos itens 7.3, e7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela
Administração, e em decorrência do licitante não manifestar interesse em negociar o item, conforme consta no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
16:49:27

Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50, pelo melhor
lance de R$ 16,9900. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3,
e7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não
manifestar interesse em negociar o item, conforme consta no chat.

Recusa de
proposta

23/09/2021
17:00:15

Recusa da proposta. Fornecedor: C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.988.227/0001-05, pelo melhor
lance de R$ 50,0000. Motivo: A proposta de preços ofertada pelo licitante fica desclassificada, nos termos dos itens 7.3,
e7.3.2 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não
manifestar interesse em negociar o item, conforme consta no chat.

Cancelado no
julgamento

28/09/2021
10:45:14

Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista a desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas
e/ou inabilitação de todas as empresas participantes para o item 19, e considerando não existirem empresas
remanescentes, este fica fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - Condimento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 16.500 R$ 4,1900 R$ 69.135,0000 17/08/2021
14:57:47

Marca: FRUTCENTER 
Fabricante: FRUTCENTE 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 16.500 R$ 4,1900 R$ 69.135,0000 17/08/2021
20:06:11

Marca: CERRADO BRASIL 
Fabricante: CERRADO BRASIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 16.500 R$ 4,1900 R$ 69.135,0000 18/08/2021
08:03:37

Marca: BRASIL CERRADO 
Fabricante: BRASIL CERRADO 
Modelo / Versão: BRASIL CERRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 16.500 R$ 4,1900 R$ 69.135,0000 18/08/2021
08:36:47

Marca: PALADAR 
Fabricante: PALADAR 
Modelo / Versão: 50G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 16.500 R$ 4,1900 R$ 69.135,0000 18/08/2021
08:47:56

Marca: ARIANE 
Fabricante: ARIANE 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
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Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 16.500 R$ 4,6900 R$ 77.385,0000 17/08/2021
14:57:00

Marca: Pratika 
Fabricante: Pratika 
Modelo / Versão: Pratika 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 16.500 R$ 8,3800 R$ 138.270,0000 17/08/2021
17:34:17

Marca: MAIS SABOR 
Fabricante: MAIS SABOR 
Modelo / Versão: 50G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 16.500 R$ 50,0000 R$ 825.000,0000 18/08/2021
08:22:38

Marca: GISELE 
Fabricante: GISELE 
Modelo / Versão: GISELE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condimento, tipo: canela, apresentação: pó EMBAL 50 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,3800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,6900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:37:52:563
R$ 4,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:05:42:433
R$ 3,9600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:06:02:580
R$ 3,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:06:07:660
R$ 3,9900 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:06:12:390
R$ 3,8600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:06:21:020
R$ 3,8000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:08:24:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:30:20 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
09:40:21 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
09:59:52

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:10:25 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:10:25

Item teve empate real para o valor 4,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:10:25 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:04:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 3,8000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 21 - Condimento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 5.500 R$ 4,1900 R$ 23.045,0000 17/08/2021
15:09:01

Marca: CEASA 
Fabricante: CEASA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 5.500 R$ 4,1900 R$ 23.045,0000 17/08/2021
20:11:03
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Marca: CERRADO BRASIL 
Fabricante: CERRADO BRASIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 5.500 R$ 4,1900 R$ 23.045,0000 18/08/2021
08:09:20

Marca: CERRADO BRASIL 
Fabricante: CERRADO BRSIL 
Modelo / Versão: CERRADO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 5.500 R$ 4,1900 R$ 23.045,0000 18/08/2021
08:43:17

Marca: PALADAR 
Fabricante: PALADAR 
Modelo / Versão: 50G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 5.500 R$ 8,3800 R$ 46.090,0000 17/08/2021
17:34:56

Marca: MAIS SABOR 
Fabricante: MAIS SABOR 
Modelo / Versão: 50G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou
marrom claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem
Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 5.500 R$ 50,0000 R$ 275.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: GISELET 
Fabricante: GISELE 
Modelo / Versão: GISELE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condimento, tipo: canela, apresentação: pó EMBAL 50 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,3800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1400 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:50:51:207
R$ 3,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:51:53:817
R$ 3,2000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:52:33:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:50:26 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:00:27 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:03:52

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:13:53 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:13:53

Item teve empate real para o valor 4,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:13:53 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:05:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 3,2000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 22 - Leguminosa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 640 R$ 13,8200 R$ 8.844,8000 17/08/2021
20:03:34

Marca: ODERICH 
Fabricante: ODERICH 
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Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERVILHA SECA (Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g) O produto deverá ser
constituído de no mínimo 95 % de ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas, sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo I,
correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura. Características organolépticas:
Aspecto: grãos partidos; Cor: própria; Odor: característico, isento de odores estranhos. Data da validade de no mínimo 3 meses a
contar da data de entrega da mercadoria). Embalagem: produto acondicionado em embalagem plástica termosoldada, transparente e
resistente, contendo 500g, rotulado, com data de validade e registro no ministério da agricultura. Contendo as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão reforçado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 640 R$ 13,8200 R$ 8.844,8000 17/08/2021
20:11:03

Marca: ODERICH 
Fabricante: ODERICH 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERVILHA SECA (Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g) O produto deverá ser
constituído de no mínimo 95 % de ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas, sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo I,
correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura. Características organolépticas:
Aspecto: grãos partidos; Cor: própria; Odor: característico, isento de odores estranhos. Data da validade de no mínimo 3 meses a
contar da data de entrega da mercadoria). Embalagem: produto acondicionado em embalagem plástica termosoldada, transparente e
resistente, contendo 500g, rotulado, com data de validade e registro no ministério da agricultura. Contendo as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão reforçado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 640 R$ 13,8200 R$ 8.844,8000 18/08/2021
08:43:17

Marca: ODERICH 
Fabricante: ODERICH 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERVILHA SECA (Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g) O produto deverá ser
constituído de no mínimo 95 % de ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas, sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo I,
correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da Agricultura. Características organolépticas:
Aspecto: grãos partidos; Cor: própria; Odor: característico, isento de odores estranhos. Data da validade de no mínimo 3 meses a
contar da data de entrega da mercadoria). Embalagem: produto acondicionado em embalagem plástica termosoldada, transparente e
resistente, contendo 500g, rotulado, com data de validade e registro no ministério da agricultura. Contendo as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: caixa de papelão reforçado. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 640 R$ 50,0000 R$ 32.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: GOIAS VERDE 
Fabricante: GOIAS VERDE 
Modelo / Versão: GOIAS VERDE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leguminosa, variedade: ervilha seca EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,8200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,8200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,8200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:53:19 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:03:20 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:04:01

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do ed.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:14:02 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:14:02

Item teve empate real para o valor 13,8200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:14:02 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:05:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, pelo melhor lance
de R$ 13,8200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NSA SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 23 - Massa de tomate

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES Sim Sim 110.250 R$ 3,3900 R$ 373.747,5000 16/08/2021
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LTDA 14:41:31
Marca: DEZ ALIMENTOS 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação:
creme 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 17/08/2021
15:09:01

Marca: QUERO 
Fabricante: QUERO 
Modelo / Versão: LATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 17/08/2021
17:36:54

Marca: OLÉ 
Fabricante: OLÉ 
Modelo / Versão: LATA 340G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislaçãovigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 17/08/2021
18:17:55

Marca: Ole 
Fabricante: Ole 
Modelo / Versão: Ole 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 17/08/2021
20:11:03

Marca: SALSARETTI 
Fabricante: SALSARETTI 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza,desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido e 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato
próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo
(denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço
completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no
órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 17/08/2021
22:18:16

Marca: ODERICH 
Fabricante: ODERICH 
Modelo / Versão: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentr 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 18/08/2021
08:09:20

Marca: GOIALLI 
Fabricante: GOIALLI 
Modelo / Versão: GOIALLI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
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Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. Quant. Ampla
Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 18/08/2021
08:43:17

Marca: GOIALLI 
Fabricante: GOIALLI 
Modelo / Versão: 340G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 110.250 R$ 5,1100 R$ 563.377,5000 18/08/2021
08:52:39

Marca: BONARE 
Fabricante: BONARE 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 110.250 R$ 50,0000 R$ 5.512.500,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: BONARE 
Fabricante: BONARE 
Modelo / Versão: BONARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação:
creme EMBAL 340 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3900 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:54:56:323
R$ 3,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:55:02:627
R$ 4,8900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:55:21:520
R$ 3,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:24:807
R$ 3,1500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:55:39:443
R$ 3,1900 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:55:39:517
R$ 3,0500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:40:607
R$ 3,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:55:52:503
R$ 2,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:53:297
R$ 3,0600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:55:55:960
R$ 2,8500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:55:57:597
R$ 4,9000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:55:58:107
R$ 2,7500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:59:093
R$ 2,6000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:56:13:930
R$ 2,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:56:14:727
R$ 2,4000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:56:26:090
R$ 2,6900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:56:55:907
R$ 2,8900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:57:28:293
R$ 3,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:02:55:903
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:54:26 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:04:56 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:04:56 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
10:56:31 Convocado para envio de anexo o fornecedor GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.288.133/0001-88.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
10:58:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF:
38.288.133/0001-88.

Recusa de
proposta

03/09/2021
10:39:55

Recusa da proposta. Fornecedor: GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.288.133/0001-88, pelo melhor
lance de R$ 2,4000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital,
em razão das especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do
edital

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/09/2021
11:48:15 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/09/2021
10:16:42 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
15:54:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
17:01:07

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.564.610/0001-98.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/09/2021
09:10:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/09/2021
09:10:47 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:04:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 2,5000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 24 - Massa de tomate

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES
LTDA

Sim Sim 36.750 R$ 3,3900 R$ 124.582,5000 16/08/2021
14:41:31

Marca: DEZ ALIMENTOS 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação:
creme 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 17/08/2021
15:09:01

Marca: QUERO 
Fabricante: QUERO 
Modelo / Versão: LATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 17/08/2021
17:36:54

Marca: OLÉ 
Fabricante: OLÉ 
Modelo / Versão: LATA 340G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislaçãovigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
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informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 17/08/2021
18:17:55

Marca: Ole 
Fabricante: Ole 
Modelo / Versão: Ole 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 17/08/2021
20:11:03

Marca: SALSARETTI 
Fabricante: SALSARETTI 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 17/08/2021
22:18:16

Marca: ODERICH 
Fabricante: ODERICH 
Modelo / Versão: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentr 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 18/08/2021
08:09:20

Marca: GOIALLI 
Fabricante: GOIALLI 
Modelo / Versão: GOIALLI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. Cota
reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 18/08/2021
08:43:17

Marca: GOIALLI 
Fabricante: GOIALII 
Modelo / Versão: 340G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 36.750 R$ 5,1100 R$ 187.792,5000 18/08/2021
08:52:39

Marca: BONARE 
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Fabricante: BONARE 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do
tomateiro. Deverá apresentar cor, sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a
saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá conter no mínimo 6% de sólidos
solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-
Fácil”), com conteúdo líquido de 340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no
formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e
tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e
endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 36.750 R$ 50,0000 R$ 1.837.500,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: BONARE 
Fabricante: BONARE 
Modelo / Versão: BONARE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional, apresentação:
creme EMBAL 340 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3900 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:55:02:420
R$ 3,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:55:07:397
R$ 3,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:26:893
R$ 4,8900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:55:29:153
R$ 3,1500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:55:44:073
R$ 3,0500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:44:867
R$ 3,1900 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:55:46:807
R$ 3,0600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:55:49:457
R$ 3,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:55:56:667
R$ 2,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:55:57:863
R$ 2,8500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:56:03:643
R$ 2,7500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:56:04:810
R$ 4,9000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:56:06:793
R$ 2,6000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:56:18:750
R$ 2,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:56:19:950
R$ 2,4000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:56:30:707
R$ 2,6900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:57:05:840
R$ 2,8900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:57:35:600
R$ 3,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:01:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:54:27 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:05:03 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:05:03 Item encerrado.

Recusa de
proposta

03/09/2021
10:40:12

Recusa da proposta. Fornecedor: GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.288.133/0001-88, pelo melhor
lance de R$ 2,4000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital,
em razão das especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do
edital

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:04:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 2,5000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 25 - Cereal natural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro
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38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 9.000 R$ 4,0300 R$ 36.270,0000 16/08/2021
14:41:31

Marca: KISABOR 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 9.000 R$ 5,6900 R$ 51.210,0000 17/08/2021
15:09:01

Marca: ALCAFOODS 
Fabricante: ALCAFOODS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 9.000 R$ 5,6900 R$ 51.210,0000 17/08/2021
20:03:34

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, condicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 9.000 R$ 5,6900 R$ 51.210,0000 17/08/2021
20:11:03

Marca: YOKI 
Fabricante: YOKI 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, condicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 9.000 R$ 5,6900 R$ 51.210,0000 18/08/2021
08:09:20

Marca: QUAQUER 
Fabricante: QUAQUER 
Modelo / Versão: QUAQUER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 9.000 R$ 5,6900 R$ 51.210,0000 18/08/2021
08:43:17

Marca: NESTLE 
Fabricante: NESTLE 
Modelo / Versão: 200G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 9.000 R$ 50,0000 R$ 450.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: APTI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE AVEIA Produto obtido pela moagem de semente de aveia (Avena sativa, l.),
produto de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagem de 200g atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega. Pacote de 200g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,6900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,0300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,9800 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:58:49:520
R$ 3,9200 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:59:16:190
R$ 3,8800 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:00:17:740
R$ 4,4700 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:00:37:097
R$ 3,8000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:03:08:803
R$ 3,7500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:03:29:543
R$ 3,7000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:03:41:853
R$ 3,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:05:01:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021 Item aberto.
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09:54:50
Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:07:02 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:07:02

Item teve empate real para o valor 5,6900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:07:02 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:06:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 3,6000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 26 - Cereal preparado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 160.001 R$ 6,3700 R$ 1.019.206,3700 17/08/2021
18:28:07

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: 150G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 160.001 R$ 6,3700 R$ 1.019.206,3700 18/08/2021
08:43:17

Marca: NESTLE 
Fabricante: NESTLE 
Modelo / Versão: 150G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 160.001 R$ 6,3700 R$ 1.019.206,3700 18/08/2021
08:52:39

Marca: NUTRIBOM 
Fabricante: NUTRIBOM 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 160.001 R$ 9,9900 R$ 1.598.409,9900 17/08/2021
20:11:03

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 160.001 R$ 9,9900 R$ 1.598.409,9900 18/08/2021
08:09:20

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: DANONE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 160.001 R$ 50,0000 R$ 8.000.050,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: NUTYRIBOM 
Fabricante: NUTRYBOM 
Modelo / Versão: NUTRYBOM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:59:20:363
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:55:08 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

18/08/2021
10:05:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:06:43

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública,
admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:16:44 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:16:44

Item teve empate real para o valor 6,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:16:44 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:10:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:21:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF:
26.248.691/0001-30.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
10:12:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
10:52:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF:
26.248.691/0001-30.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:06:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 6,3000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 27 - Cereal preparado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 53.333 R$ 6,3700 R$ 339.731,2100 17/08/2021
18:28:07

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: 150G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 53.333 R$ 6,3700 R$ 339.731,2100 18/08/2021
08:43:17

Marca: NESTLE 
Fabricante: NESTLE 
Modelo / Versão: 150G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 53.333 R$ 6,3700 R$ 339.731,2100 18/08/2021
08:52:39

Marca: NUTRIBOM 
Fabricante: NUTRIBOM 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 53.333 R$ 9,9900 R$ 532.796,6700 17/08/2021
20:11:03

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 53.333 R$ 9,9900 R$ 532.796,6700 18/08/2021
08:09:20

Marca: DANONE 
Fabricante: DANONE 
Modelo / Versão: DANOE 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 53.333 R$ 50,0000 R$ 2.666.650,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: NUTRYBOM 
Fabricante: NUTRYBOM 
Modelo / Versão: NUTRYBOM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz,
milho, aveia, cevada, entre outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de
açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses
e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3700 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,3000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:59:25:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:58:32 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:08:33 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:11:35

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edi.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:21:36 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:21:36

Item teve empate real para o valor 6,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:21:36 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:06:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 6,3000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 28 - Cereal natural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.464.749/0001-39 MG TRANSPORTES E COMERCIO DE
CEREAIS EIRELI

Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 17/08/2021
16:52:02

Marca: MANÁ 
Fabricante: MANÁ 
Modelo / Versão: FARINHA DE MANDIOCA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 17/08/2021
17:40:06

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 17/08/2021



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 64/148

18:17:55
Marca: Moinho Brasília 
Fabricante: Moinho Brasília 
Modelo / Versão: Moinho Brasília 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 17/08/2021
20:11:03

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 18/08/2021
08:09:20

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: AMAFIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 18/08/2021
08:43:17

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 21.000 R$ 5,8900 R$ 123.690,0000 18/08/2021
08:52:39

Marca: TCHAÉ 
Fabricante: TACHÉ 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 21.000 R$ 50,0000 R$ 1.050.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: ACIGAL 
Fabricante: ACIGAL 
Modelo / Versão: ACIGAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: f EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,5000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:58:40:957
R$ 5,4000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:59:53:703
R$ 5,4900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:00:25:747
R$ 5,3200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:00:35:050
R$ 5,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:00:46:497
R$ 4,9400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:00:59:097
R$ 4,8000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:01:22:587
R$ 4,6000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:05:54:073
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:06:04:247
R$ 4,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:06:34:457
R$ 4,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:07:04:737
R$ 4,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:07:29:990
R$ 4,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:09:283
R$ 4,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:08:19:507
R$ 3,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:35:327
R$ 3,8000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:08:48:650
R$ 3,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:56:720
R$ 3,6000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:09:26:780
R$ 3,5000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:09:34:523
R$ 3,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:09:50:297
R$ 3,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:10:17:927
R$ 3,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:11:24:577
R$ 3,1000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:12:11:713
R$ 3,0500 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:13:06:870
R$ 5,0000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:13:12:600
R$ 3,6600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:13:30:690
R$ 3,0100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:13:51:247
R$ 2,9700 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:14:02:590
R$ 2,9400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:14:45:613
R$ 2,9100 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:15:25:487
R$ 2,8800 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:15:57:587
R$ 2,8500 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:16:26:580
R$ 2,8200 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:16:38:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:58:36 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:18:39 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:18:39 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:24:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/08/2021
11:27:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.464.749/0001-39.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:15:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39, pelo melhor lance de R$ 2,8200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
16:59:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
18:10:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.464.749/0001-39.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 29 - Cereal natural
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.464.749/0001-39 MG TRANSPORTES E COMERCIO DE
CEREAIS EIRELI

Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 17/08/2021
16:52:02

Marca: MANÁ 
Fabricante: MANÁ 
Modelo / Versão: FARINHA DE MANDIOCA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 17/08/2021
17:40:06

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 17/08/2021
18:17:55

Marca: Moinho Brasília 
Fabricante: Moinho Brasília 
Modelo / Versão: Moinho Brasília 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 17/08/2021
20:11:03

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser abricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 18/08/2021
08:09:20

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: AMAFIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 7.000 R$ 5,8900 R$ 41.230,0000 18/08/2021
08:43:17

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
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ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 7.000 R$ 50,0000 R$ 350.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: ACIGAL 
Fabricante: ACIGAL 
Modelo / Versão: ACIGAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a
partir do processamento tecnológica adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas,
dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento deverá apresentar coloração homogênea e
ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem Primária: saco
plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar
ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; OBS: Verificar descrição completa no Termo de Referência do Edital. EMBAL 500 G 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,5000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 09:58:45:107
R$ 5,4000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:00:05:327
R$ 5,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:00:42:097
R$ 4,9400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:01:03:380
R$ 4,8000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:01:26:210
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:06:12:570
R$ 4,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:06:38:277
R$ 4,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:07:12:953
R$ 4,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:07:26:947
R$ 4,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:14:320
R$ 4,0000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:08:22:803
R$ 3,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:37:947
R$ 3,8000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:08:43:777
R$ 3,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:09:02:507
R$ 3,6600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:09:21:520
R$ 3,6000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:09:27:060
R$ 3,5000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:09:32:263
R$ 3,4000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:09:54:327
R$ 3,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:10:22:517
R$ 3,2000 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:11:20:730
R$ 3,1000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:12:19:130
R$ 3,0500 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:13:11:263
R$ 3,0100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:13:59:223
R$ 2,9700 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:14:10:063
R$ 2,9400 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:14:51:883
R$ 2,9100 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:15:30:597
R$ 2,8800 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:16:03:400
R$ 2,8500 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:16:31:240
R$ 2,8200 07.464.749/0001-39 18/08/2021 10:16:44:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:58:40 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:18:45 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:18:45 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:15:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39, pelo melhor lance de R$ 2,8200. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 30 - Cereal natural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 16.000 R$ 4,4200 R$ 70.720,0000 16/08/2021
14:41:31

Marca: LILITA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 16.000 R$ 4,5000 R$ 72.000,0000 18/08/2021
08:09:20

Marca: LILITA 
Fabricante: SOTRIGO 
Modelo / Versão: LILITA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 16.000 R$ 4,5200 R$ 72.320,0000 17/08/2021
17:40:06

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
10 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,5200 R$ 72.320,0000 17/08/2021
18:17:55

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,5200 R$ 72.320,0000 17/08/2021
20:11:03

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,5200 R$ 72.320,0000 17/08/2021
22:18:16

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,5200 R$ 72.320,0000 18/08/2021
08:43:17

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
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1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 16.000 R$ 5,0600 R$ 80.960,0000 17/08/2021
14:59:43

Marca: MaxiTrigo 
Fabricante: MaxiTrigo 
Modelo / Versão: MaxiTrigo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 16.000 R$ 50,0000 R$ 800.000,0000 18/08/2021
08:51:39

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: ARAGUAIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido
do grão de trigo moído sem as cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de
ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do
produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas. Embalagem Primária: Produto envasado
em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de fabricação,
prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e
identificação do lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de
1 Kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 37.988.227/0001-05 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,0600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,4200 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:00:24:933
R$ 4,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:01:45:487
R$ 4,1500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:03:40:420
R$ 4,0500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:03:42:447
R$ 3,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:06:27:073
R$ 3,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:06:28:043
R$ 3,6400 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:06:39:497
R$ 3,5400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:06:40:057
R$ 3,5000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:08:20:833
R$ 3,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:08:22:167
R$ 3,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:09:49:300
R$ 3,2500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:09:51:297
R$ 3,2000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:10:01:610
R$ 3,1000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:10:30:540
R$ 3,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:10:50:283
R$ 3,5900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:12:39:287
R$ 3,5000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:13:09:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
09:58:42 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:15:10 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:15:10 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:16:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 31 - Leguminosa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 17/08/2021
14:19:56
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Marca: SELECTO 
Fabricante: SELECTO 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Grao Real 
Fabricante: Grao Real 
Modelo / Versão: Grao Real 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: DONA DORA 
Fabricante: DONA DORA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a egislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 136.500 R$ 8,7300 R$ 1.191.645,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: MC 
Fabricante: MC 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 136.500 R$ 9,7800 R$ 1.334.970,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Gão Rei 
Fabricante: Gão Rei 
Modelo / Versão: Gão Rei 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
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recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 136.500 R$ 9,9900 R$ 1.363.635,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: LUIZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,7800 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,6000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:01:47:513
R$ 8,5000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:02:54:013
R$ 8,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:04:44:220
R$ 8,3000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:05:10:537
R$ 8,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:05:11:483
R$ 8,1000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:05:28:423
R$ 8,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:05:30:610
R$ 7,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:06:54:957
R$ 7,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:06:55:383
R$ 7,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:07:11:600
R$ 7,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:07:12:633
R$ 7,3000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:07:54:173
R$ 7,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:07:55:277
R$ 7,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:08:12:540
R$ 7,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:28:930
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:08:30:393
R$ 6,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:41:350
R$ 6,8300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:09:35:913
R$ 6,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:09:40:710
R$ 6,7300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:10:27:303
R$ 6,6600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:10:39:663
R$ 6,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:11:34:600
R$ 7,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:11:44:947
R$ 7,0900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:12:10:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:01:01 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:14:11 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:14:11 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:16:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 6,6600. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 32 - Leguminosa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor Valor Global Data/Hora
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Equiparada ME/EPP Unit. Registro
36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 17/08/2021

14:19:56
Marca: SELECTO 
Fabricante: SELECTO 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Grao Real 
Fabricante: Grao Real 
Modelo / Versão: Grao Real 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: DONA DORA 
Fabricante: DONA DORA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a egislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 45.500 R$ 8,7300 R$ 397.215,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: MC 
Fabricante: MC 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 45.500 R$ 9,7800 R$ 444.990,0000 17/08/2021
15:02:53
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Marca: Grão Rei 
Fabricante: Grão Rei 
Modelo / Versão: Grão Rei 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 45.500 R$ 9,9900 R$ 454.545,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: LUIZA 
Fabricante: LUIZA 
Modelo / Versão: LUIZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra
recente, constituído por grãos de boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos
da variedade. Deve ser atendida a legislação vigente – regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no
acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do produto, e também permitir visualizar as
características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico resistente e
devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,7800 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,7300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 8,6000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:01:55:827
R$ 8,5000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:03:03:370
R$ 8,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:04:45:713
R$ 8,3000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:05:13:823
R$ 8,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:05:15:147
R$ 8,1000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:05:33:530
R$ 8,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:05:34:647
R$ 7,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:07:01:320
R$ 7,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:07:02:133
R$ 7,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:08:20:707
R$ 7,1000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:33:713
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:08:34:333
R$ 6,9000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:08:47:843
R$ 6,8300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:09:41:607
R$ 6,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:09:54:493
R$ 6,7300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:10:35:593
R$ 6,6600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:10:43:950
R$ 6,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:11:42:683
R$ 7,8900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:11:59:900
R$ 7,0900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:12:19:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:01:25 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:14:20 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:14:20 Item encerrado.

Aceite de
proposta

17/09/2021
16:16:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 6,6600. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - Fermento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro
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38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 1.400 R$ 7,6500 R$ 10.710,0000 16/08/2021
14:44:38

Marca: ROYAL 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fermento, tipo: químico, apresentação: pó 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 16/08/2021
15:49:50

Marca: royal 
Fabricante: royal 
Modelo / Versão: unidade 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO EM PO 250G 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Royal 
Fabricante: Royal 
Modelo / Versão: Royal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 17/08/2021
20:05:31

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: 250G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes nformações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: ROYAL 
Fabricante: ROYAL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes nformações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

37.309.058/0001-21 DAIANE ECKARDT DERLAM 09313233983 Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 17/08/2021
21:52:13

Marca: Trisanti 
Fabricante: Trisanti 
Modelo / Versão: químico em pó 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fermento, tipo: químico, apresentação: pó. Embalagem 250 g. validade: 12 meses.
Marca: Trisanti. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: APTI 
Fabricante: APTI 
Modelo / Versão: APTI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 1.400 R$ 7,9500 R$ 11.130,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: ROYAL 
Fabricante: ROYAL 
Modelo / Versão: 250G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
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produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1.400 R$ 8,9000 R$ 12.460,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Royal 
Fabricante: Royal 
Modelo / Versão: Royal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos
pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos
em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do
produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou
outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte recomendação:
"Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente
contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 37.309.058/0001-21 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9500 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,6500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:17:05:750
R$ 7,5000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:17:10:230
R$ 7,1400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:17:40:563
R$ 7,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:19:39:630
R$ 6,5000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:20:09:443
R$ 6,7000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:20:13:200
R$ 6,3000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:20:27:320
R$ 6,6900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:20:55:957
R$ 6,2000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:20:57:690
R$ 6,0000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:22:06:597
R$ 5,9000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:23:29:107
R$ 5,8000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:23:52:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:14:34 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:25:53 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:25:53

Item teve empate real para o valor 7,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:25:53 Item encerrado.

Recusa de
proposta

17/09/2021
15:41:59

Recusa da proposta. Fornecedor: B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ/CPF:
31.307.035/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,8000. Motivo: A empresa não pode obter os benefícios destinados às
microempresas e empresas de pequeno porte no ano de 2021, nos termos do § 9º do art. 3ª da Lei Complementar n.º
123/2006.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
09:25:18 Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
09:37:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF:
26.248.691/0001-30.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:11:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 34 - Farinha de milho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor Valor Global Data/Hora
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Equiparada ME/EPP Unit. Registro
38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 1.500 R$ 4,6300 R$ 6.945,0000 16/08/2021

14:44:38
Marca: SINHA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: transgênico,
ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 17/08/2021
14:19:56

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Sinha 
Fabricante: Sinha 
Modelo / Versão: Sinha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta mpermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: BONOMILHO 
Fabricante: BONOMILHO 
Modelo / Versão: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido f 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 1.500 R$ 5,3300 R$ 7.995,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: AMAFIL 
Fabricante: AMAFIL 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1.500 R$ 5,9700 R$ 8.955,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Pachá 
Fabricante: Pachá 
Modelo / Versão: Pachá 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação
vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo 1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou
outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,9700 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,6300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:16:20:113
R$ 4,4500 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:16:39:547
R$ 5,3000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:17:12:997
R$ 4,3500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:20:30:120
R$ 4,3000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:21:12:027
R$ 4,4900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:21:39:117
R$ 4,2000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:23:46:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:14:48 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:25:47 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:25:47 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:10:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 4,2000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 35 - Macarrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 37.500 R$ 2,8300 R$ 106.125,0000 16/08/2021
14:44:38

Marca: SAFRA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola,semolina,
apresentação: ave maria,pai nosso 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 16/08/2021
15:49:50

Marca: cristal 
Fabricante: cristal 
Modelo / Versão: pacote 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACARRAO PADRE NOSSO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 500g 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 17/08/2021
15:47:56

Marca: YARA 
Fabricante: YARA 
Modelo / Versão: PCT 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUIA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtid 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: SAFRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 37.500 R$ 3,3200 R$ 124.500,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 37.500 R$ 3,7200 R$ 139.500,0000 17/08/2021
15:02:53



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 79/148

Marca: Safra 
Fabricante: Safra 
Modelo / Versão: Safra 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3,7200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:15:29:757
R$ 2,7600 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:16:18:697
R$ 2,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:16:29:263
R$ 2,6400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:16:50:397
R$ 2,6000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:17:12:160
R$ 2,4400 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:17:19:310
R$ 2,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:17:34:543
R$ 2,3000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:19:46:990
R$ 2,2500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:20:30:793
R$ 2,2000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:21:56:287
R$ 2,1700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:05:477
R$ 3,1900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:22:06:517
R$ 2,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:22:27:337
R$ 2,0700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:37:317
R$ 2,2900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:22:45:223
R$ 2,0400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:23:23:743
R$ 2,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:24:29:610
R$ 2,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:26:11:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:14:57 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:28:12 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:28:12 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:11:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2,0400. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 36 - Macarrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 12.500 R$ 2,8300 R$ 35.375,0000 16/08/2021
14:44:38

Marca: SAFRA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de sêmola,semolina,
apresentação: ave maria,pai nosso 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 12.500 R$ 3,2200 R$ 40.250,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
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trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 16/08/2021
15:49:50

Marca: CRISTAL 
Fabricante: CRISTAL 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACARRAO PADRE NOSSO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 500g 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 17/08/2021
15:47:56

Marca: YARA 
Fabricante: YARA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, ontendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data devalidade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtid 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 12.500 R$ 3,3200 R$ 41.500,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: SAFRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
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completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 12.500 R$ 3,7200 R$ 46.500,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Safra 
Fabricante: Safra 
Modelo / Versão: Safra 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha
de trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg.
Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3,7200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,3200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,2200 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:15:32:260
R$ 2,7600 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:16:23:617
R$ 2,7000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:16:34:060
R$ 2,6400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:16:55:090
R$ 2,6000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:17:17:840
R$ 2,4400 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:17:22:673
R$ 2,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:17:38:620
R$ 2,3000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:19:51:577
R$ 2,2500 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:20:38:247
R$ 2,2000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:22:03:530
R$ 2,1700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:08:753
R$ 2,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:22:32:747
R$ 2,0700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:41:007
R$ 2,2900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:22:55:060
R$ 2,0400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:23:30:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:15:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:25:31 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:25:31

Item teve empate real para o valor 3,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:25:31 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:12:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2,0400. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 37 - Macarrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 105.000 R$ 2,8300 R$ 297.150,0000 16/08/2021
14:44:38

Marca: SAFRA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo,
apresentação: parafuso 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 16/08/2021
15:49:50
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Marca: CRISTAL 
Fabricante: CRISTAL 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRAO PARAFUSO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 500g 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 17/08/2021
15:47:56

Marca: YARA 
Fabricante: YARA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume íquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 105.000 R$ 3,7600 R$ 394.800,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
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fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 105.000 R$ 3,7900 R$ 397.950,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: SAFRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 105.000 R$ 4,2100 R$ 442.050,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Safra 
Fabricante: Safra 
Modelo / Versão: Safra 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4,2100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:17:25:547
R$ 2,6400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:18:11:443
R$ 2,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:18:22:720
R$ 2,6000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:18:30:913
R$ 2,5500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:19:59:907
R$ 2,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:20:46:530
R$ 2,4500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:21:05:543
R$ 2,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:21:47:787
R$ 2,3000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:22:01:907
R$ 3,1900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:22:11:870
R$ 2,2000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:22:14:537
R$ 2,1700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:19:673
R$ 2,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:22:38:473
R$ 2,0700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:44:907
R$ 2,0400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:25:19:540
R$ 3,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:26:05:800
R$ 2,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:26:19:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:17:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:28:20 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:28:20

Item teve empate real para o valor 3,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:28:20 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:13:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2,0400. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 38 - Macarrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 35.000 R$ 2,8300 R$ 99.050,0000 16/08/2021
14:44:38

Marca: SAFRA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macarrão, teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo,
apresentação: parafuso 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 16/08/2021
15:49:50

Marca: CRISTAL 
Fabricante: CRISTAL 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRAO PARAFUSO 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: 500g 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 17/08/2021
15:47:56

Marca: YARA 
Fabricante: YARA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo esistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 17/08/2021
22:28:19

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
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resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 35.000 R$ 3,7600 R$ 131.600,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: ARAGUAIA 
Fabricante: ARAGUAIA 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 35.000 R$ 3,7900 R$ 132.650,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: SAFRA 
Fabricante: SAFRA 
Modelo / Versão: SAFRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 35.000 R$ 4,2100 R$ 147.350,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Safra 
Fabricante: Safra 
Modelo / Versão: Safra 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de
trigo tipo I e água, adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o
formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações,
impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4,2100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,7600 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,8300 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,7500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:20:06:387
R$ 2,5000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:20:57:197
R$ 2,4500 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:21:32:310
R$ 2,4000 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:21:51:947
R$ 3,1900 04.527.170/0001-80 18/08/2021 10:22:25:977
R$ 2,3000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:22:26:903
R$ 2,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:22:47:057
R$ 2,0700 19.987.085/0001-71 18/08/2021 10:22:50:000
R$ 2,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:23:10:300
R$ 2,2000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:23:48:770
R$ 3,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:26:09:390
R$ 2,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:26:23:577
R$ 2,1000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:27:07:483
R$ 2,0400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:28:26:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:19:51 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:30:27 Encerrada etapa aberta do item.
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Encerramento 18/08/2021
10:30:27

Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:13:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2,0400. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 39 - Gordura vegetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 22.500 R$ 5,8900 R$ 132.525,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: DELINE 
Fabricante: DELINE 
Modelo / Versão: DELINE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 5,8900 R$ 132.525,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SOYA 
Fabricante: SOYA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 22.500 R$ 6,6000 R$ 148.500,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Delicia 
Fabricante: Delicia 
Modelo / Versão: Delicia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 7,4300 R$ 167.175,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: PRIMOR 
Fabricante: PRIMOR 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 22.500 R$ 9,9900 R$ 224.775,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Da Vovo 
Fabricante: Da Vovo 
Modelo / Versão: Da Vovo 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 22.500 R$ 11,7800 R$ 265.050,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: PRIMOR 
Fabricante: PRIMOR 
Modelo / Versão: POTE 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.527.170/0001-80 MALLTA GOYAZ NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 22.500 R$ 20,0000 R$ 450.000,0000 18/08/2021
08:58:45

Marca: CLAYBOM 
Fabricante: CLAYBOM 
Modelo / Versão: NORMAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 04.527.170/0001-80 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 11,7800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,4300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,6000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,4000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:24:14:430
R$ 5,8300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:24:27:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:20:26 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:30:27 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:31:29

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do ed.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:41:30 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:41:30

Item teve empate real para o valor 5,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:41:30 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:15:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 5,8300. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 40 - Gordura vegetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 7.500 R$ 5,8900 R$ 44.175,0000 18/08/2021
08:13:36

Marca: DELINE 
Fabricante: DELINE 
Modelo / Versão: DELINE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 5,8900 R$ 44.175,0000 18/08/2021
08:54:19

Marca: SOYA 
Fabricante: SOYA 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
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amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 7.500 R$ 6,6000 R$ 49.500,0000 17/08/2021
15:02:53

Marca: Delicia 
Fabricante: Delicia 
Modelo / Versão: Delicia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 7,4300 R$ 55.725,0000 17/08/2021
20:15:24

Marca: PRIMOR 
Fabricante: PRIMOR 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia,mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 7.500 R$ 9,9900 R$ 74.925,0000 17/08/2021
18:21:51

Marca: Delicia 
Fabricante: Delicia 
Modelo / Versão: Delicia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 7.500 R$ 11,7800 R$ 88.350,0000 17/08/2021
14:28:45

Marca: PRIMOR 
Fabricante: PRIMOR 
Modelo / Versão: POTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou
gordura vegetal com leite e a adição de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor
amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na
embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º C. Embalagem Primária:
plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data
de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg, no máximo. Pote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11,7800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,4300 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,6000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8900 19.987.085/0001-71 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 7,4000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:24:26:677
R$ 5,8300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:24:32:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:22:48 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:32:49 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:37:20

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do ed.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:47:21 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:47:21

Item teve empate real para o valor 5,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.
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Encerramento 18/08/2021
10:47:21

Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:17:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 5,8300. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 41 - "milho"

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 4.000 R$ 3,1200 R$ 12.480,0000 16/08/2021
14:46:03

Marca: SINHA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "milho", tipo: grão, aplicação: mungunzá (canjica) 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 16/08/2021
15:51:36

Marca: PAULISTA 
Fabricante: PAULISTA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 17/08/2021
14:33:58

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem);
peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou
uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente,
devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 17/08/2021
18:23:57

Marca: Moinho Brasília 
Fabricante: Moinho Brasília 
Modelo / Versão: Moinho Brasília 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem);
peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou
uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente,
devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do
alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente
lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: BONOMILHO 
Fabricante: BONOMILHO 
Modelo / Versão: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem);
peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou
uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente,
devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 4.000 R$ 4,7700 R$ 19.080,0000 18/08/2021
08:31:14
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Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem);
peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou
uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente,
devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. Cota exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 4.000 R$ 5,3400 R$ 21.360,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Pachá 
Fabricante: Pachá 
Modelo / Versão: Pachá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios
provenientes da espécie Zea mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto
deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e
vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem);
peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou
uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente,
devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,3400 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,7700 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,1200 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 3,0800 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:25:15:740
R$ 3,0000 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:31:01:683
R$ 2,9000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 10:31:47:190
R$ 2,9700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:31:48:007
R$ 2,8700 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:31:54:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:23:33 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:33:55 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:33:55

Item teve empate real para o valor 4,7700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:33:55 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:18:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 2,8700. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 42 - Milho de pipoca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

38.288.133/0001-88 GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Sim Sim 2.600 R$ 4,2600 R$ 11.076,0000 16/08/2021
14:46:03

Marca: SINHA 
Fabricante: NACIONAL 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milho de pipoca, grupo: duro, classe: amarela, qualidade: tipo 1, formato estourado: tipo
irregular,butterfly 
Porte da empresa: ME/EPP

31.307.035/0001-00 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
E EMBALAGENS LTDA

Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 16/08/2021
15:51:36

Marca: PAULISTA 
Fabricante: PAULISTA 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA 500G 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 17/08/2021
14:33:58
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Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 17/08/2021
18:23:57

Marca: Rocinha 
Fabricante: Rocinha 
Modelo / Versão: Rocinha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: BONOMILHO 
Fabricante: BONOMILHO 
Modelo / Versão: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 2.600 R$ 5,1000 R$ 13.260,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 2.600 R$ 5,7100 R$ 14.846,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Pachá 
Fabricante: Pachá 
Modelo / Versão: Pachá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L,
grupo extra, subgrupo categoria B, tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e
larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com
peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda
do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante
ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de
ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,7100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 31.307.035/0001-00 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,1000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
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R$ 5,1000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,2600 38.288.133/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,2100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:25:35:227
R$ 4,1400 38.288.133/0001-88 18/08/2021 10:31:10:607
R$ 4,0900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:32:07:137
R$ 4,0100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:33:53:563
R$ 3,9600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:34:31:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:23:37 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:36:32 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:36:32

Item teve empate real para o valor 5,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:36:32 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:19:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 3,9600. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 43 - Óleo vegetal comestível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 77.250 R$ 9,4900 R$ 733.102,5000 17/08/2021
20:20:40

Marca: GRANOL 
Fabricante: GRANOL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês eano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 77.250 R$ 9,5000 R$ 733.875,0000 17/08/2021
14:33:58

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ 
Modelo / Versão: 900ML 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 77.250 R$ 9,8200 R$ 758.595,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sinhá 
Fabricante: Sinhá 
Modelo / Versão: Sinhá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 77.250 R$ 9,9900 R$ 771.727,5000 17/08/2021
18:23:57

Marca: Granol 
Fabricante: Granol 
Modelo / Versão: Granol 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 77.250 R$ 9,9900 R$ 771.727,5000 18/08/2021
08:31:14

Marca: SINHA 



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 93/148

Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 77.250 R$ 12,0000 R$ 927.000,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: COMIGO 
Fabricante: COMIGO 
Modelo / Versão: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipí 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,8200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,5000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,4900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:27:14:983
R$ 9,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:27:32:360
R$ 9,1000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:32:13:170
R$ 9,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:14:423
R$ 8,9000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:32:35:207
R$ 8,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:37:493
R$ 8,7000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:33:20:673
R$ 8,6000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:34:05:447
R$ 8,5100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:35:19:120
R$ 8,4200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:36:57:077
R$ 8,3300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:38:15:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:23:54 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:40:16 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:40:16 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:19:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 8,3300. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 44 - Óleo vegetal comestível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 25.750 R$ 9,4900 R$ 244.367,5000 17/08/2021
20:20:40

Marca: GRANOL 
Fabricante: GRANOL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. mbalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 25.750 R$ 9,5000 R$ 244.625,0000 17/08/2021
14:33:58

Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: 900ML 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 25.750 R$ 9,8200 R$ 252.865,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sinhá 
Fabricante: Sinhá 
Modelo / Versão: Sinhá 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 25.750 R$ 9,9900 R$ 257.242,5000 17/08/2021
18:23:57

Marca: Granol 
Fabricante: Granol 
Modelo / Versão: Granol 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 25.750 R$ 9,9900 R$ 257.242,5000 18/08/2021
08:31:14

Marca: SINHA 
Fabricante: SINHA 
Modelo / Versão: SINHA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica
e/ou extração por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de
volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data
de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml.
Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 25.750 R$ 12,0000 R$ 309.000,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: COMIGO 
Fabricante: COMIGO 
Modelo / Versão: Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica e/ou extração
por solventes, dos grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras matérias
estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de volume para
900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data de
fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa; Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as
seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,8200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,5000 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,4900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 9,3000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:27:20:927
R$ 9,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:27:34:743
R$ 8,9000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:32:44:417
R$ 8,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:46:013
R$ 8,7000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:33:25:333

* R$ 6,6000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:34:17:500
R$ 8,5100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:35:32:693
R$ 9,3000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:36:16:070
R$ 8,4200 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:37:04:217
R$ 8,3300 36.752.777/0001-50 18/08/2021 10:38:18:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:24:03 Item aberto.

Exclusão de 18/08/2021 Exclusão do lance no valor de R$ 6,6000.
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lance 10:38:52
Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:40:19 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:40:19 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:20:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 8,3300. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
36.752.777/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 45 - Condimento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS EIRELI
Sim Sim 500 R$ 48,5800 R$ 24.290,0000 17/08/2021

15:54:18
Marca: CEASA 
Fabricante: CEASA 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 500 R$ 48,5800 R$ 24.290,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: GOIAS ALIMENTOS 
Fabricante: GOIAS ALIMENTOS 
Modelo / Versão: ORÉGANO Condimento, apresentação natural, matéria- 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORÉGANO Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico
granulado embalagem de 1 kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 500 R$ 54,4100 R$ 27.205,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Pratika 
Fabricante: Pratika 
Modelo / Versão: Pratika 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORÉGANO Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico
granulado embalagem de 1 kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 500 R$ 99,9900 R$ 49.995,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: BRASIL CERRADO 
Fabricante: BRASIL CERRADO 
Modelo / Versão: BRASIL CERRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORÉGANO Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico
granulado embalagem de 1 kg. Pacote de 1kg. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 500 R$ 134,9900 R$ 67.495,0000 17/08/2021
20:10:28

Marca: MAIS SABOR 
Fabricante: MAIS SABOR 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OREGANO. Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico
granulado embalagem de 1 kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 500 R$ 135,0000 R$ 67.500,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: CERRADO BRASIL 
Fabricante: CERRADO BRASIL 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OREGANO. Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, aspecto físico
granulado embalagem de 1 kg. Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 135,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 134,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 99,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 54,4100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 48,5800 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 48,5800 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 48,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:28:54:300
R$ 50,7500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:30:08:303
R$ 47,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:39:31:343
R$ 46,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:40:39:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:24:12 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

18/08/2021
10:34:13

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
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Reinício etapa
aberta

18/08/2021
10:38:18

Reinício da etapa aberta. Justificativa: almejando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito
o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do ed.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:48:19 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:48:19 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:20:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 46,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 46 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 30.000 R$ 14,5000 R$ 435.000,0000 17/08/2021
15:15:03

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor Abacaxi, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000090,
embalagem 1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 30.000 R$ 15,9900 R$ 479.700,0000 17/08/2021
15:54:18

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 30.000 R$ 15,9900 R$ 479.700,0000 17/08/2021
17:46:33

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 30.000 R$ 15,9900 R$ 479.700,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. azenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação aoconsumidor/Composição Nutricional. Secundária: ardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 30.000 R$ 15,9900 R$ 479.700,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: DIPOLPA 
Fabricante: DIPOLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 30.000 R$ 15,9900 R$ 479.700,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
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produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 30.000 R$ 17,9100 R$ 537.300,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17,9100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:27:55:697
R$ 14,1500 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:28:32:743
R$ 14,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:28:57:600
R$ 14,0400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:28:57:643
R$ 13,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:23:073
R$ 13,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:21:217
R$ 13,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:22:937
R$ 15,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:30:26:513
R$ 13,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:30:32:673
R$ 12,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:34:840
R$ 11,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:31:13:077
R$ 10,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:14:527
R$ 10,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:31:28:380
R$ 10,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:29:857
R$ 10,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:32:32:493
R$ 9,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:35:170
R$ 8,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:32:36:830
R$ 7,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:38:980
R$ 7,6000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:32:56:580
R$ 7,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:59:057
R$ 7,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:33:03:787
R$ 7,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:33:09:843
R$ 7,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:33:11:877
R$ 7,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:33:23:037
R$ 6,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:33:25:480
R$ 6,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:33:32:823
R$ 6,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:33:34:667
R$ 6,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:33:51:873
R$ 6,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:33:53:007
R$ 6,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:34:12:703
R$ 5,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:14:290
R$ 5,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:34:23:743
R$ 5,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:25:567
R$ 5,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:34:42:020
R$ 5,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:43:383
R$ 13,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:35:11:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:24:21 Item aberto.
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Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:37:12

Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:37:12

Item teve empate real para o valor 15,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:37:12 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/09/2021
15:13:38 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/09/2021
15:44:32 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/09/2021
15:52:23 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/09/2021
16:02:33 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
09:34:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
09:35:39 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:30:28

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
5,1000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão
das especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:22:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:23:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:34:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:36:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:26:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 5,3000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 47 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 10.000 R$ 14,5000 R$ 145.000,0000 17/08/2021
15:15:03

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor Abacaxi, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000090,
embalagem 1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 10.000 R$ 15,9900 R$ 159.900,0000 17/08/2021
15:54:18

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 10.000 R$ 15,9900 R$ 159.900,0000 17/08/2021
17:46:33

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
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temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 10.000 R$ 15,9900 R$ 159.900,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da partecomestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 10.000 R$ 15,9900 R$ 159.900,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: DIPOLPA 
Fabricante: DIPOLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 10.000 R$ 15,9900 R$ 159.900,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10.000 R$ 17,9100 R$ 179.100,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ABACAXI) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do abacaxi, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17,9100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 15,9900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:27:57:103
R$ 14,1500 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:28:45:573
R$ 14,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:29:07:053
R$ 14,0400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:07:530
R$ 13,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:25:523
R$ 13,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:27:933
R$ 13,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:29:680
R$ 13,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:30:41:537
R$ 12,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:43:260
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R$ 15,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:31:00:203
R$ 11,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:31:20:950
R$ 10,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:21:663
R$ 10,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:31:34:983
R$ 10,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:36:153
R$ 10,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:32:37:813
R$ 9,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:40:713
R$ 8,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:32:45:520
R$ 7,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:47:897
R$ 7,4400 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:33:32:473
R$ 7,2400 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:33:35:493
R$ 7,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:33:57:757
R$ 6,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:00:370
R$ 6,8000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:34:23:470
R$ 6,6000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:24:633
R$ 6,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:34:29:143
R$ 6,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:30:680
R$ 6,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:34:39:797
R$ 5,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:41:473
R$ 5,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:34:55:147
R$ 5,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:56:577
R$ 5,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:35:14:897
R$ 5,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:15:807
R$ 13,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:35:16:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:25:11 Item aberto.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:37:17

Item teve empate real para o valor 15,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:37:17 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:37:17 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:31:07

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
5,2000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão das
especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:28:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 5,4000 e com valor negociado a R$ 5,3000. Motivo: Aceito a proposta
escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor
estimado. A empresa ajustou o arrematado, conforme consta na proposta.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 48 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 28.500 R$ 13,7000 R$ 390.450,0000 17/08/2021
15:15:03

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor CAJU, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000088, embalagem
1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 28.500 R$ 14,7600 R$ 420.660,0000 17/08/2021
15:54:18

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 28.500 R$ 14,7600 R$ 420.660,0000 17/08/2021
17:46:33

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
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unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 28.500 R$ 14,7600 R$ 420.660,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da arte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de primeira
qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a comprometer a
qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de armazenamento previstas
de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01 (um) quilo. O rótulo do
produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do produto/Marca/Razão social CNPJ-
MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria agroindústria determinar o prazo de validade
do seu produto que, o caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12
meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e composição/Orientação ao
consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10 unidades de 1 kg cada.
Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 28.500 R$ 14,7600 R$ 420.660,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: DIPOLPA 
Fabricante: DIPOLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 28.500 R$ 14,7600 R$ 420.660,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 28.500 R$ 16,8000 R$ 478.800,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,7000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:27:57:817
R$ 13,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:29:12:950
R$ 13,2000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:29:13:683
R$ 12,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:25:047
R$ 12,9000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:29:35:203
R$ 12,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:29:49:323
R$ 12,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:51:647
R$ 12,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:32:763
R$ 11,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:34:207
R$ 12,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:30:55:240
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R$ 11,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:31:35:800
R$ 10,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:38:200
R$ 10,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:31:40:227
R$ 10,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:41:500
R$ 14,0000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:32:13:613
R$ 9,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:34:08:240
R$ 9,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:09:010
R$ 9,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:34:19:317
R$ 8,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:20:413
R$ 7,9000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:34:46:230
R$ 7,7000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:34:51:980
R$ 7,6000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:35:12:073
R$ 7,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:13:190
R$ 7,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:35:20:143
R$ 7,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:21:923
R$ 13,7000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:35:30:953
R$ 7,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:35:38:933
R$ 6,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:40:530
R$ 7,0800 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:35:46:230
R$ 6,5000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:35:48:763
R$ 6,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:50:170
R$ 6,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:35:56:750
R$ 5,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:58:600
R$ 5,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:36:42:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:26:45 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:38:43 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:38:43

Item teve empate real para o valor 14,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:38:43 Item encerrado.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:32:45

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
5,8000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão das
especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:29:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 49 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 9.500 R$ 13,7000 R$ 130.150,0000 17/08/2021
15:15:03

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE FRUTTI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor CAJU, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000088, embalagem
1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 9.500 R$ 14,7600 R$ 140.220,0000 17/08/2021
15:54:18

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 9.500 R$ 14,7600 R$ 140.220,0000 17/08/2021
17:46:33

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
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unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 9.500 R$ 14,7600 R$ 140.220,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do roduto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 9.500 R$ 14,7600 R$ 140.220,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: DIPOLPA 
Fabricante: DIPOLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 9.500 R$ 14,7600 R$ 140.220,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 9.500 R$ 16,8000 R$ 159.600,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (CAJU) A Polpa de fruta é o produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor
mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do caju, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16,8000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,7600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,7000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 13,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:29:18:087
R$ 13,5900 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:19:203
R$ 12,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:27:537
R$ 12,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:29:58:627
R$ 12,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:01:287
R$ 12,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:38:383
R$ 11,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:41:923
R$ 11,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:31:45:937
R$ 10,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:31:46:263
R$ 10,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:47:597
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R$ 14,0000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:32:20:400
R$ 10,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:35:32:360
R$ 9,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:35:34:970
R$ 13,7000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:35:38:287
R$ 9,0500 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:36:08:777
R$ 8,8500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:36:10:420
R$ 8,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:36:55:070
R$ 7,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:36:56:643
R$ 7,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:37:05:230
R$ 7,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:07:700
R$ 7,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:37:27:503
R$ 6,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:29:850
R$ 7,0800 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:37:40:867
R$ 6,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:37:56:260
R$ 6,5000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:57:320
R$ 7,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:39:27:770
R$ 6,4000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:39:28:657
R$ 6,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:39:31:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:28:40 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:41:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:41:32 Item encerrado.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:32:59

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
6,2000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão das
especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:30:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 6,4000 e com valor negociado a R$ 5,9000. Motivo: Aceito a proposta
escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor
estimado. A empresa ajustou o valor conforme consta na proposta.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 50 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 27.750 R$ 14,5000 R$ 402.375,0000 17/08/2021
15:15:03

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor ACEROLA, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000087,
embalagem 1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 27.750 R$ 16,7200 R$ 463.980,0000 17/08/2021
15:54:18

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 27.750 R$ 16,7200 R$ 463.980,0000 17/08/2021
17:46:33

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 27.750 R$ 16,7200 R$ 463.980,0000 17/08/2021
20:20:40

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 105/148

primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária:Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 27.750 R$ 16,7200 R$ 463.980,0000 17/08/2021
22:37:20

Marca: DI POLPA 
Fabricante: DI POLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 27.750 R$ 16,7200 R$ 463.980,0000 18/08/2021
08:31:14

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 27.750 R$ 20,1600 R$ 559.440,0000 17/08/2021
15:05:50

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,1600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:29:24:997
R$ 13,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:29:44:780
R$ 13,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:43:060
R$ 12,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:44:997
R$ 12,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:31:50:770
R$ 12,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:31:53:123
R$ 12,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:32:05:740
R$ 11,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:09:077
R$ 15,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:32:41:240
R$ 14,0000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:36:09:480
R$ 9,0500 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:36:20:227
R$ 8,8500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:36:21:397
R$ 7,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:36:46:693
R$ 7,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:36:51:073
R$ 7,2000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:37:11:313
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:12:983
R$ 6,9000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:37:41:953
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R$ 6,7000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:44:653
R$ 6,6000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:38:08:563
R$ 6,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:38:09:367
R$ 7,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:39:42:837
R$ 6,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:40:00:877
R$ 6,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:40:02:783
R$ 6,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:41:01:283
R$ 5,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:41:03:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:28:46 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:43:04 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:43:04 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:33:48

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
5,8000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão das
especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:31:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 51 - Polpa de fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.870.325/0001-74 NATURAL BRASIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 9.250 R$ 14,5000 R$ 134.125,0000 17/08/2021
15:20:13

Marca: NATURE FRUTTI 
Fabricante: NATURE FRUTTI 
Modelo / Versão: NATURE FRUTTI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Polpa de Frutas de sabor ACEROLA, tipo natural, reg. mapa BA000344-1.000087,
embalagem 1KG, validade 2 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 9.250 R$ 16,7200 R$ 154.660,0000 17/08/2021
16:01:44

Marca: CONGEFRUTAS 
Fabricante: CONGEFRUTAS 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 9.250 R$ 16,7200 R$ 154.660,0000 17/08/2021
17:53:37

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 9.250 R$ 16,7200 R$ 154.660,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: INCONFRUT 
Fabricante: INCONFRUT 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de–18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 9.250 R$ 16,7200 R$ 154.660,0000 17/08/2021
22:40:47

Marca: DI POLPA 
Fabricante: DI POLPA 
Modelo / Versão: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 9.250 R$ 16,7200 R$ 154.660,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: INCONFRUIT 
Fabricante: INCONFRUIT 
Modelo / Versão: INCONFRUIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. Cota reservada p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 9.250 R$ 20,1600 R$ 186.480,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Sempre Viva 
Fabricante: Sempre Viva 
Modelo / Versão: Sempre Viva 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA (ACEROLA) A Polpa de fruta é o
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um
teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível da acerola, sem acréscimo de aditivos químicos. O produto deverá ser de
primeira qualidade, 100% natural, aspecto sensorial adequado, livre de insetos, microrganismo ou outra impureza que venha a
comprometer a qualidade higiênicossanitária do produto. Produto envasado com materiais adequados para as condições de
armazenamento previstas de forma a conferir uma proteção adequada. Embalagem primária: Saco de polietileno com peso líquido de 01
(um) quilo. O rótulo do produto deve seguir algumas normas e conter obrigatoriamente as seguintes informações: Nome do
produto/Marca/Razão social CNPJ-MF/CNPJ-Sec. Fazenda/Endereço completo/Peso líquido/Validade (fica a cargo de a própria
agroindústria determinar o prazo de validade do seu produto que, no caso de polpas de frutas congeladas e armazenadas a uma
temperatura de –18º C, pode variar de 6 a 12 meses)/Tipo de conservação que o produto precisa ter/Indústria Brasileira/Ingredientes e
composição/Orientação ao consumidor/Composição Nutricional. Secundária: Fardos de plástico transparente e resistente, contendo 10
unidades de 1 kg cada. Embalagem de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,1600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 16,7200 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 14,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:37:550
R$ 14,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:30:51:577
R$ 13,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:30:52:990
R$ 12,0000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:32:18:820
R$ 11,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:32:21:087
R$ 15,9000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:32:46:760
R$ 14,0000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:36:15:247
R$ 7,5000 07.870.325/0001-74 18/08/2021 10:36:55:550
R$ 7,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:36:57:090
R$ 7,2000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:37:24:450
R$ 7,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:37:26:467
R$ 6,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:38:13:610
R$ 6,7000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:38:15:353
R$ 6,9000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:39:22:107
R$ 8,4900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:40:51:013
R$ 6,0000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:40:55:307
R$ 5,8000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:40:56:903
R$ 7,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:41:04:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:30:05 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:43:05 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/08/2021
10:43:05 Item encerrado.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:34:06

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance de R$
5,8000. Motivo: A proposta ofertada fica desclassificada, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital, em razão das
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especificações do produto ofertado serem divergentes das exigidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:31:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.662.336/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 52 - Sal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 18.000 R$ 2,4600 R$ 44.280,0000 17/08/2021
14:45:26

Marca: DUNAS 
Fabricante: DUNAS 
Modelo / Versão: 1KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias.
Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 2,4600 R$ 44.280,0000 17/08/2021
18:26:26

Marca: Dunasa 
Fabricante: Dunas 
Modelo / Versão: Dunas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias.
Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 2,4600 R$ 44.280,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: DUNAS 
Fabricante: DUNAS 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validademínima de 24 meses e data de fabricação não superior 30 dias.
Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 18.000 R$ 2,4600 R$ 44.280,0000 17/08/2021
22:40:47

Marca: CINCO ESTRELAS 
Fabricante: CINCO ESTRELAS 
Modelo / Versão: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias.
Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 18.000 R$ 2,4600 R$ 44.280,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: SABORELLI 
Fabricante: SABORELLI 
Modelo / Versão: SABORELLI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias.
Pacote de 1kg. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 18.000 R$ 2,7600 R$ 49.680,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Dunas 
Fabricante: Dunas 
Modelo / Versão: Dunas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com
matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos
transparentes até 20 kg/Embalagem apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias.
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Pacote de 1kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2,7600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4600 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4600 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4600 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 2,4000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:39:56:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:31:37 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:41:57 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:41:57

Item teve empate real para o valor 2,4600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:41:57 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:26:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2,4000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 53 - Suco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 17/08/2021
14:47:13

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: 500ML CONCENTRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 17/08/2021
16:05:42

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: GARRAFA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 17/08/2021
18:26:26

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: PINDORAMA 
Fabricante: PINDORAMA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a
4 partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que ermitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 l. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome eendereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente,devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do roduto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 17/08/2021
22:40:47

Marca: GRANVILLE 
Fabricante: GRANVILLE 
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebi 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 48.000 R$ 4,1100 R$ 197.280,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: DA FRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: DA FRUTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 48.000 R$ 4,6000 R$ 220.800,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4,6000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:37:21:667
R$ 4,0000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:43:27:207
R$ 3,9600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:44:06:010
R$ 3,9700 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:44:10:253
R$ 3,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:44:58:693
R$ 3,8600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:45:13:203
R$ 3,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:03:270
R$ 3,6500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:46:18:713
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R$ 3,6600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:46:28:977
R$ 3,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:39:973
R$ 3,4000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:47:24:410
R$ 3,4100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:47:29:157
R$ 3,3000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:48:19:013
R$ 3,2000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:48:25:690
R$ 3,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:48:26:697
R$ 3,0500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:48:36:057
R$ 2,9500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:48:37:387
R$ 2,8500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:00:840
R$ 2,7500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:01:497
R$ 2,6500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:08:677
R$ 2,5500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:09:497
R$ 2,5000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:23:327
R$ 2,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:24:120
R$ 2,5100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:49:24:247
R$ 2,3000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:31:443
R$ 2,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:32:263
R$ 2,1000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:50:04:513
R$ 2,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:05:157
R$ 1,9800 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:50:23:050
R$ 1,8800 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:23:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:35:32 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:52:24 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:52:24 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:04:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 1,8800. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 54 - Suco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 17/08/2021
14:45:26

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: 500ML CONCENTRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 17/08/2021
16:05:42

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: GARRAFA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 17/08/2021
18:26:26

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
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informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: PINDORAMA 
Fabricante: PINDORAMA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral,conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do onsumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a
4 partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo teroutras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas nidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência o órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. " 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 17/08/2021
22:40:47

Marca: GRANVILLE 
Fabricante: GRANVILLE 
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebi 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 16.000 R$ 4,1100 R$ 65.760,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: DA FRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: DAFRUTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. Quant. Ampla Concorrência 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 16.000 R$ 4,6000 R$ 73.600,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica
que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos
solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido
por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para 3,5 a 4
partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
adicionadas desde que permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem
Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de
registro em vigência no órgão competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de
papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento
recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4,6000 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
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R$ 4,1100 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1100 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 4,1200 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:37:26:573
R$ 4,0000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:43:34:053
R$ 3,9600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:44:16:803
R$ 3,9700 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:44:19:780
R$ 3,9000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:45:02:277
R$ 3,8600 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:45:18:497
R$ 3,7000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:06:777
R$ 3,6500 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:46:25:423
R$ 3,6600 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:46:33:950
R$ 3,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:50:097
R$ 3,4000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:47:31:050
R$ 3,4100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:47:33:750
R$ 3,2000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:48:32:267
R$ 3,1000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:48:47:417
R$ 3,0500 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:49:05:963
R$ 2,9500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:06:470
R$ 2,3000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:37:627
R$ 2,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:38:853
R$ 2,1000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:50:08:597
R$ 2,0000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:09:813
R$ 1,9800 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:50:40:483
R$ 1,8800 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:41:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:35:48 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:52:42 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:52:42 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:05:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 1,8800. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 55 - Suco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.662.336/0001-69 A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE
FRUTAS & FRIOS EIRELI

Sim Sim 12.000 R$ 5,8100 R$ 69.720,0000 17/08/2021
16:05:42

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: GARRAFA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 12.000 R$ 5,8100 R$ 69.720,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: DA FRUTA 
Fabricante: DA FRUTA 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento doconsumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou mbalador;
Peso ou volumelíquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.564.610/0001-98 SOTO COMERCIO EIRELI Sim Sim 12.000 R$ 5,8100 R$ 69.720,0000 17/08/2021
22:40:47

Marca: GRANVILLE 
Fabricante: GRANVILLE 
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
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desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 12.000 R$ 5,8100 R$ 69.720,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: DA FRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: DAFRUTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. Quant.
Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 12.000 R$ 5,9900 R$ 71.880,0000 17/08/2021
18:26:26

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 12.000 R$ 6,5100 R$ 78.120,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Da Fruta 
Fabricante: Da Fruta 
Modelo / Versão: Da Fruta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS
LTDA

Sim Sim 12.000 R$ 11,6200 R$ 139.440,0000 17/08/2021
14:45:26

Marca: DAFRUTA 
Fabricante: DAFRUTA 
Modelo / Versão: 500ML CONCENTRADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não
alcoólica que, quando reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores
de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser
produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias
desde que permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET,
transparente, atóxica, com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou
embalagem plástica termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes
informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11,6200 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,5100 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,9900 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8100 21.564.610/0001-98 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,8100 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
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R$ 5,8100 07.662.336/0001-69 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,7000 30.734.754/0001-36 18/08/2021 10:43:45:593
R$ 5,6400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:44:37:647
R$ 5,6500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:44:40:977
R$ 5,5000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:45:23:403
R$ 5,4400 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:45:53:020
R$ 5,3000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:12:590
R$ 5,2300 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:46:39:720
R$ 5,2400 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:46:45:257
R$ 5,1000 07.662.336/0001-69 18/08/2021 10:46:54:847
R$ 5,0000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:47:44:680
R$ 5,0100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:47:46:517
R$ 4,9000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:48:51:900
R$ 4,8000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:49:50:807
R$ 4,7000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:49:54:877
R$ 4,5000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:50:02:107
R$ 4,4000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:03:307
R$ 4,3000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:50:53:720
R$ 4,2000 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:50:54:600
R$ 4,1500 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:51:42:913
R$ 4,0500 21.564.610/0001-98 18/08/2021 10:51:43:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:35:54 Item aberto.

Encerramento 18/08/2021
10:53:44 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:53:44 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

28/09/2021
10:05:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, pelo melhor lance
de R$ 4,0500. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no
Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTO COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 56 - Cereal natural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

30.734.754/0001-36 INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1.200 R$ 5,4100 R$ 6.492,0000 17/08/2021
18:26:26

Marca: Eldorado 
Fabricante: Eldorado 
Modelo / Versão: Eldorado 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão
de trigo com posterior secagem e moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em
condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade,
não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá
apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.752.777/0001-50 DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA Sim Sim 1.200 R$ 5,4100 R$ 6.492,0000 17/08/2021
20:11:56

Marca: ELDORADO 
Fabricante: ELDORADO 
Modelo / Versão: 500G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão
de trigo com posterior secagem e moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em
condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade,
não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá
apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
oupeso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.248.691/0001-30 PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 1.200 R$ 5,4100 R$ 6.492,0000 17/08/2021
20:23:58

Marca: ELDORADO 
Fabricante: ELDORADO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão
de trigo com posterior secagem e moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em
condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade,
não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá
apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
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etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
oupeso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1.200 R$ 6,0600 R$ 7.272,0000 17/08/2021
15:07:47

Marca: Eldorado 
Fabricante: Eldorado 
Modelo / Versão: Eldorado 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão
de trigo com posterior secagem e moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em
condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade,
não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá
apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.194.817/0001-60 REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

Sim Sim 1.200 R$ 6,9900 R$ 8.388,0000 18/08/2021
08:36:07

Marca: ELDORADO 
Fabricante: ELDORADA 
Modelo / Versão: ALDORADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão
de trigo com posterior secagem e moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em
condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade,
não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas, bolores e leveduras. Deverá
apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações.
Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6,9900 34.194.817/0001-60 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 6,0600 26.838.252/0001-88 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,4100 30.734.754/0001-36 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,4100 36.752.777/0001-50 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,4100 26.248.691/0001-30 18/08/2021 09:00:07:570
R$ 5,3000 34.194.817/0001-60 18/08/2021 10:43:00:977
R$ 5,4500 26.838.252/0001-88 18/08/2021 10:47:09:693
R$ 5,0000 26.248.691/0001-30 18/08/2021 10:48:12:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/08/2021
10:38:13 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

18/08/2021
10:50:13 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

18/08/2021
10:50:13

Item teve empate real para o valor 5,4100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas
empatadas.

Encerramento 18/08/2021
10:50:13 Item encerrado.

Aceite de
proposta

20/09/2021
09:28:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, pelo
melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências
fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitação de
fornecedor

28/09/2021
10:46:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/08/2021
09:00:12

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas
e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 18/08/2021

09:02:53
Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2021-SRP. Pregoeira Monica

Luiza Vicznevski operando o certame.
Pregoeiro 18/08/2021

09:03:36
Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade
como Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de

lances, o modo de disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do mencionado decreto.
Pregoeiro 18/08/2021

09:06:33
O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR

ITEM, nos termos do subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro 18/08/2021

09:06:57
Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja
formalizado imediatamente para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br, sob pena de preclusão da

oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro 18/08/2021

09:07:05
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 18/08/2021 Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
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09:07:11 responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 18/08/2021

09:07:17
Em caso de suspensão da sessão, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada
e/ou documentação complementar, informo, desde já que o prazo para envio ficará suspenso, voltando a

correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Pregoeiro 18/08/2021

09:07:28
Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se

estenda até às 12:00horas, horário do almoço e do 12:00hs às 14:00hs, a licitação será temporariamente
suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para

envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Pregoeiro 18/08/2021

09:07:35
ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 18/08/2021
09:07:39

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública,
firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os

requisitos para participação.
Pregoeiro 18/08/2021

09:07:46
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode

acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade
e atenção.

Pregoeiro 18/08/2021
09:07:51

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de
processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos

licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019.

Pregoeiro 18/08/2021
09:07:57

A íntegra do Decreto Municipal 2271/2019 encontra-se disponível no link:
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190917_000002271.html

Pregoeiro 18/08/2021
09:08:03

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas
e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da

constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas
envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 18/08/2021
09:08:10

PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 18/08/2021
09:13:06

Considerando o disposto nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,

exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade
no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 18/08/2021
09:13:36

Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital.

Pregoeiro 18/08/2021
09:13:51

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 18/08/2021
09:14:00

Senhores(as) Licitantes, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de
disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Pregoeiro 18/08/2021
09:14:12

uanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Comprasnet foi parametrizado para considerar
04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a

fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro 18/08/2021

09:14:31
Alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, porquanto, o encerramento do tempo da
“prorrogação automática” poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo,

assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Pregoeiro 18/08/2021

09:14:40
De todo modo, reitero que o fato de haver possibilidade de exclusão do lance pela Pregoeira, não

desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 19, III,
do Decreto nº 10.024/2019.

Pregoeiro 18/08/2021
09:14:47

Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o
que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 18/08/2021
09:14:53

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pela Pregoeira após a fase de lances.
Pregoeiro 18/08/2021

09:15:00
Lembramos da regra implementada no sistema que impede a aceitação pela Pregoeira, na fase de

negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido
na etapa de lances pelo fornecedor. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei

10.520/2002 e ao Acórdão TCU 1872/2018.
Pregoeiro 18/08/2021

09:18:24
INÍCIO DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 18/08/2021
09:18:38

Senhores(as) Licitantes, a etapa competitiva para os ITENS 01 AO20 será iniciada, por favor, formulem os
lances com responsabilidade, observando o disposto no item 6 e subitens do edital e o procedimento

estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
Pregoeiro 18/08/2021

09:18:51
Ressalto que, nos termos do item 7.3.2 do edital, não poderão ser aceitas propostas com valor unitário e

total superior ao estimado. Portanto, reitero a necessidade de redução dos valores propostos,
considerando que existem propostas e lances com valor superior ao estimado.

Pregoeiro 18/08/2021
09:18:57

Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender
as exigências do Edital.

Sistema 18/08/2021
09:20:07

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se
conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:08

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:08

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:09

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:10

A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:11

A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:12

A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:12

A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:13

A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
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Sistema 18/08/2021
09:20:14

A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:14

A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:15

A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:15

A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:16

A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:17

A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:17

A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:18

A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:18

A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:19

A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:19

A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:20:20

A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:30:08

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:08

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:08

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:09

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:10

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:10

Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:11

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:11

Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:12

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:12

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:13

Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:13

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:14

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:14

Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:14

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:15

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:15

Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:15

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:16

Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:16

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:17

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:17

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:18

O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:18

O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:19

O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:19

O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:20

Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:30:20

O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:40:11

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:12

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
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Sistema 18/08/2021
09:40:16

O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:17

O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:18

O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:19

O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:20

O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:21

O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
09:40:25

O item 14 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:40:25

O item 14 teve empate real para o valor 5,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:40:26

A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:43:18

O item 9 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:43:18

O item 9 teve empate real para o valor 25,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:43:19

A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:44:25

O item 8 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:44:26

O item 19 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:44:26

O item 19 teve empate real para os valores 9,2200 e 16,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:44:26

A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:44:27

A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:44:49

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:44:50

A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:45:07

O item 10 teve empate real para o valor 5,9200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:45:07

O item 10 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:45:08

A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:48:31

O item 6 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:48:31

O item 6 teve empate real para o valor 7,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:48:32

A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:48:35

O item 3 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:48:36

A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:48:39

O item 7 teve empate real para o valor 7,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
09:48:39

O item 7 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:48:40

A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:48:41

O item 2 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:48:42

A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:50:26

Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:50:26

O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:51:00

O item 16 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:51:01

A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:51:24

O item 11 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
09:51:25

A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
09:53:19

O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:53:19

Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:54:26

O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:54:27

O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 18/08/2021
09:54:32

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:54:46
A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

ed. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:54:50
O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:55:08

Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:55:08

O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:32

O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:32

Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:36

O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:36

Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:40

O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:40

Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:58:42

O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
09:59:17

A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:59:34
A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:59:40
A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:59:45
A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:59:49
A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

09:59:52
A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:00:27
O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:01:01

Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:01:01

O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:01:25

O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:01:25

Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:03:20

O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:03:52

A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:04:01
A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

ed. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:04:33
O item 4 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:04:34

A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:04:47

O item 5 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:04:48

A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:04:56

O item 23 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:04:57

A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:05:03

O item 24 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:05:04

A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:05:09

O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:06:43

A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:07:02
O item 25 teve empate real para o valor 5,6900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores

com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 18/08/2021 O item 25 está encerrado.
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10:07:02
Sistema 18/08/2021

10:07:04
A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:08:33

O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:09:50

O item 18 teve empate real para o valor 5,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:09:50

O item 18 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:09:51

A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:10:25

O item 20 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:10:25

O item 20 teve empate real para o valor 4,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:10:26

A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:11:35

A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

edi. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:12:47
O item 15 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:12:48

A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:13:32

O item 12 teve empate real para o valor 8,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:13:32

O item 12 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:13:33

A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:13:36

O item 13 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:13:36

O item 13 teve empate real para o valor 8,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:13:37

A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:13:53

O item 21 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:13:53

O item 21 teve empate real para o valor 4,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:13:54

A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:14:02

O item 22 teve empate real para o valor 13,8200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:14:02

O item 22 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:14:03

A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:14:11

O item 31 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:14:12

A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:14:20

O item 32 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:14:21

A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:14:34

O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:14:48

O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:14:57

O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:15:04

O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:15:10

O item 30 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:15:11

A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:16:44

O item 26 teve empate real para o valor 6,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:16:44

O item 26 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:16:45

A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:17:04

O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:18:39

O item 28 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:18:40

A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:18:45

O item 29 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:18:46

A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
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Sistema 18/08/2021
10:19:51

O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:20:03

O item 17 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:20:05

A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:20:26

O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:20:26

Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:21:36

O item 27 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:21:36

O item 27 teve empate real para o valor 6,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:21:37

A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:22:48

O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:22:48

Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:23:33

O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:23:37

O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:23:54

O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:24:03

O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:24:12

O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:24:12

Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:24:21

O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:25:11

O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:25:31

O item 36 teve empate real para o valor 3,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:25:31

O item 36 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:25:32

A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:25:47

O item 34 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:25:48

A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:25:53

O item 33 teve empate real para o valor 7,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:25:53

O item 33 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:25:54

A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:26:45

O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:28:12

O item 35 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:28:13

A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/08/2021
10:28:20

O item 37 teve empate real para o valor 3,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:28:20

O item 37 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:28:40

O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:28:46

O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:30:05

O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:30:27

O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:30:27

O item 38 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:31:29

A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

ed. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:31:37
Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:31:37

O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:32:49

O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:33:55

O item 41 teve empate real para o valor 4,7700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021 O item 41 está encerrado.
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10:33:55
Sistema 18/08/2021

10:34:13
O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 18/08/2021
10:35:32

O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:35:32

Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:35:48

O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:35:48

Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:35:54

O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:35:54

Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:36:32

O item 42 teve empate real para o valor 5,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:36:32

O item 42 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:37:12

O item 46 teve empate real para o valor 15,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:37:12

O item 46 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:37:17

O item 47 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:37:17

O item 47 teve empate real para o valor 15,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:37:20

A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Buscando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

ed. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:38:13
Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:38:13

O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/08/2021
10:38:18

A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Justificativa: almejando a obtenção de um melhor preço para a
Administração Pública, admito o reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do

ed. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 18/08/2021

10:38:43
O item 48 teve empate real para o valor 14,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores

com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 18/08/2021

10:38:43
O item 48 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:38:52

O lance no valor de R$ 6,6000 do item 44 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado
inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Sistema 18/08/2021
10:40:16

O item 43 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:40:19

O item 44 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:41:30

O item 39 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:41:30

O item 39 teve empate real para o valor 5,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:41:32

O item 49 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:41:57

O item 52 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:41:57

O item 52 teve empate real para o valor 2,4600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:43:04

O item 50 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:43:05

O item 51 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:47:21

O item 40 teve empate real para o valor 5,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:47:21

O item 40 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:48:19

O item 45 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:50:13

O item 56 teve empate real para o valor 5,4100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 18/08/2021
10:50:13

O item 56 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:52:24

O item 53 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:52:42

O item 54 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:53:44

O item 55 está encerrado.

Sistema 18/08/2021
10:54:41

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 18/08/2021
10:56:14

Senhores licitantes, peço que aguardem alguns minutos enquanto faço o levantamento das empresa
arrematantes dos itens.

Pregoeiro 18/08/2021
11:34:35

Senhores(as) Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito
que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente

momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail
semad.gerpre@goiania.go.gov.br.



28/09/2021 11:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 124/148

Pregoeiro 18/08/2021
11:34:52

Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação
somente seria possível quando do registro de intenção recursal.

Pregoeiro 18/08/2021
11:47:55

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame do Pregão eletrônico nº 025/2021 - SRP,

com previsão de reabertura para o dia 20/08/2021 (sexta-feira), às 09:00 horas, será destinada a
continuidade do certame. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski.

Pregoeiro 18/08/2021
11:48:38

Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem emitida pelo sistema...
Pregoeiro 18/08/2021

11:48:47
ou de sua desconexão.

Pregoeiro 18/08/2021
11:49:14

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 20/08/2021
09:04:38

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 20/08/2021
09:07:17

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 20/08/2021
09:07:27

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 20/08/2021
09:19:10

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
09:22:38

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:31:16

Bom dia

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:35:08

sim estou online

Pregoeiro 20/08/2021
09:40:49

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono:
existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 01 (R$ 9,30) - exclusiva, 02
(R$ 6,60) - exclusiva, 03 (R$ 6,60) - ampla, 15 (R$ 3,62) - reservada, 18 (R$ 4,05) - exclusiva, 46 (R$

5,10) - ampla, 47 (R$ 5,20) - reservada, 48 (R$ 5,80) - ampla,...
Pregoeiro 20/08/2021

09:42:21
Para SOTO COMERCIO EIRELI - 49 (R$ 6,20) - reservada, 50 (5,80) - ampla, 51 (R$ 5,80) - reservada, 53

(R$ 1,88) - ampla e 54 (R$ 1,88) – reservada e 55 (R$ 4,05) - exclusiva?
21.564.610/0001-98 20/08/2021

09:44:14
item 47 pode colocar o mesmo valor do item 46 por se tratar do mesmo produto

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:45:02

item 48 pode colocar o mesmo valor do item 49 por se tratar do mesmo produto

Pregoeiro 20/08/2021
09:45:06

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, nos termos do item 7.4.3 do edital, como V. Sa. sagrou-
se vencedora para item relativo à cota para ampla concorrência e à cota reservada, a contratação de

ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço de menor valor
21.564.610/0001-98 20/08/2021

09:45:52
e para os demais itens e o meu preço final

Pregoeiro 20/08/2021
09:47:26

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Dessa forma, informo que o preço referente aos ITENS 47/49 deverá ser
reduzido ao respectivo preço ofertado para a cota de menor valor que V. Sa. sagrou-se igualmente

arrematante, qual seja, dos ITENS 46/48.
Pregoeiro 20/08/2021

09:48:35
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a).Licitante, não seria possível conceder uma redução para o ITEM 15

ao menos para igualá-lo ao preço ofertado no ITEM 16 de igual objeto referente à cota reservada e que foi
arrematado por outro licitante, ou seja: R$ 3,45?

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:50:36

olha o preço para os itens 46 polpa de abacaxi - 5,10 47 polpa de abacaxi - 5,10

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:51:04

48 polpa de caju 5,80 49 polpa de caju 5,80

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:51:31

item 49 e 50 valor também de 5,80

21.564.610/0001-98 20/08/2021
09:52:19

para o item 15 infelizmente não consigo desconto

Pregoeiro 20/08/2021
09:59:04

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de
acordo com o valor do último lance, OK?

Pregoeiro 20/08/2021
09:59:46

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1 do edital,
farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance ofertado
após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo IV do edital

Pregoeiro 20/08/2021
09:59:54

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Ressalto que, nos termos do item 6.11.1 do edital, o prazo inicial
assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a contar da convocação pelo

sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das circunstâncias ou, havendo
justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante,

Pregoeiro 20/08/2021
09:59:59

Para SOTO COMERCIO EIRELI - nos termos do item 6.11.1.1 do edital.

21.564.610/0001-98 20/08/2021
10:00:01

ok e ja vou fazer os ajustes dos itens para ficar o valor correto

Pregoeiro 20/08/2021
10:00:45

Para SOTO COMERCIO EIRELI - A proposta deverá conter todas as informações e declarações conforme
modelo do ANEXO IV do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como vir acompanhada dos

documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.
Pregoeiro 20/08/2021

10:01:45
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s) ITENS de

forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3
do edital.

Sistema 20/08/2021
10:01:57

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/08/2021
10:09:09

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, a convocação foi realizada somente no item 01, peço que
envie a proposta para todos os itens arrematados.

Pregoeiro 20/08/2021
10:14:13

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
10:15:34

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

34.194.817/0001-60 20/08/2021
10:22:02

sim
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34.194.817/0001-60 20/08/2021
10:22:34

bom dia

Pregoeiro 20/08/2021
10:26:27

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no
item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances

itens 04 (R$ 15,36) - ampla, 05 (R$ 15,36) - reservada, 21 (R$ 3,20) - reservada, 35 (R$ 2,04) - ampla,
36 (R$ 2,04) - reservada, 37 (R$ 2,04)- ampla, 38 (R$ 5,20) - reservada e 52 (R$ 2,40) - exclusiva?

Pregoeiro 20/08/2021
10:31:51

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, solicito responder ao
questionamento.

Pregoeiro 20/08/2021
10:37:02

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, solicito responder ao
questionamento.

34.194.817/0001-60 20/08/2021
10:40:56

um minuto

Sistema 20/08/2021
10:42:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 1.

34.194.817/0001-60 20/08/2021
10:43:21

Nossos preços já estão com menor valor possível em todos os itens.

Pregoeiro 20/08/2021
10:48:24

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, consegue enviar a
proposta até 12:00hs?

34.194.817/0001-60 20/08/2021
10:50:35

conseguimos sim

Pregoeiro 20/08/2021
10:53:25

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para
que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance, OK?

Pregoeiro 20/08/2021
10:53:40

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos
termos do item 6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada
conforme o último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo

disponível no Anexo IV do edital.
Pregoeiro 20/08/2021

10:53:45
Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - A proposta deverá conter todas as

informações e declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do
edital, bem como vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital,

conforme o caso.
Pregoeiro 20/08/2021

10:53:49
Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Peço que, se necessário, ajuste o(s)

preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas
decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.

Pregoeiro 20/08/2021
10:53:55

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Cumpre ressaltar ainda que não é
permitido aumentar os valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.

Sistema 20/08/2021
10:56:47

Senhor fornecedor REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 20/08/2021
10:57:51

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, a convocação foi realizada
somente no item 04, peço que envie a proposta para todos os itens arrematados.

Pregoeiro 20/08/2021
11:00:42

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
11:06:32

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
11:16:16

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

19.987.085/0001-71 20/08/2021
11:28:19

Sim, estamos online

Pregoeiro 20/08/2021
11:35:44

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe
a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 06 (R$ 4,00) - ampla, 07 (R$ 4,00) -
reservada, 08 (R$ 5,30) - ampla, 10 (R$ 3,23) - ampla, 11 (R$ 3,23) - reservada, 12 (R$ 7,50)- ampla,

13 (R$ 7,50) - reservada, 16 (R$ 3,45) – ampla e 22 (13,82) exclusiva?
Pregoeiro 20/08/2021

11:40:07
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, solicito responder ao questionamento.

19.987.085/0001-71 20/08/2021
11:46:49

Bom dia Sr Pregoeiro, vocês conseguem nos dar algum prazo para verificar tal possibilidade?

19.987.085/0001-71 20/08/2021
11:47:01

No dia do pregão por erro de digitação, lançamos alguns preço inexequíveis. Como devemos proceder
para o cancelamento da proposta? Este pedido pode ser feito via chat?

Sistema 20/08/2021
11:50:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.194.817/0001-60, enviou o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro 20/08/2021
11:51:39

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, seria o pedido de desclassificação de quais os itens?

19.987.085/0001-71 20/08/2021
12:01:40

Item 08 (arroz) Item 10 (Biscoito) Item 11 (Biscoito)

Pregoeiro 20/08/2021
12:02:51

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, fazer a análise do pedido de desclassificação, ok!

Pregoeiro 20/08/2021
12:03:42

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário de almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.
025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 20/08/2021 (HOJE), às 14:30 horas, será

destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski
Pregoeiro 20/08/2021

12:04:08
Tenham uma boa tarde!!

Pregoeiro 20/08/2021
14:35:22

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 20/08/2021
14:35:38

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 SRP.

Pregoeiro 20/08/2021
14:35:47

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 20/08/2021
14:37:40

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
14:47:52

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
14:54:46

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
15:01:25

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, tendo em vista o disposto no art. 19, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e no item 2.5 do Edital, ressalto que a ausência de resposta configurará omissão da
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empresa face à oportunidade concedida de complementação da motivação de intenção de recurso, o que
denota o caráter protelatório da medida intentada.

19.987.085/0001-71 20/08/2021
15:04:55

NSA, online

Pregoeiro 20/08/2021
15:05:28

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Aceito o pedido de desclassificação da proposta da empresa NSA
SOLUCOES EIRELI ofertada para o ITEM 8, nos termos do item 6.12 e 6.12.1, em razão do erro no envio
do lance, vez que efetuei a comparação do lance por ela ofertado com os preços ofertados pelos licitantes

próximos colocados e
Pregoeiro 20/08/2021

15:05:57
Para NSA SOLUCOES EIRELI - pude verificar que além do lance destoar do preço estimado, igualmente
está muito abaixo dos próximos colocados, o que faz presumir a inexequibilidade do preço registrado no

sistema.
Pregoeiro 20/08/2021

15:07:30
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a).Licitante, alerto acerca da possibilidade de aplicação das sanções
previstas no item 13 e subitens do edital, na forma disciplinada no Decreto Municipal n.º 2271/2020,

tendo em vista que o pedido de desclassificação de sua proposta para os itens 10 e 11....
Pregoeiro 20/08/2021

15:07:43
Para NSA SOLUCOES EIRELI - poderá ser tido como não manutenção desta. Deseja manter seu pedido de

desclassificação da proposta ofertada?
Pregoeiro 20/08/2021

15:14:13
Tendo em vista, que o valor arrematado pela empresa não destoa dos próximos colocados?

Pregoeiro 20/08/2021
15:14:41

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Tendo em vista, que o valor arrematado pela empresa não destoa dos
próximos colocados?

19.987.085/0001-71 20/08/2021
15:19:04

Boa tarde Sr. Pregoeiro, a empresa entende que está decisão deveria ser revista, pois desde que o lance
foi efetuado no pregão a empresa tentou contato com a pregoeira para retirada dos mesmo, apesar de
não estar muito distante dos outros concorrentes. Erros acontecem e estamos tentando desde já dirimi-

los para não criarmos problemas futuros.
19.987.085/0001-71 20/08/2021

15:20:22
Entendemos que a manutenção desses valores cria problemas para empresa e futuramente para orgão.

Pregoeiro 20/08/2021
15:34:09

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, a motivação do pedido de desclassificação não se enquadra em
motivo justo decorrente de fato superveniente, a empresa está supondo algo futuro que pode acontecer.

Pregoeiro 20/08/2021
15:37:43

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, peço reveja o pedido de desclassificação.

Pregoeiro 20/08/2021
15:45:58

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, solicito responder ao questionamento.

Pregoeiro 20/08/2021
15:55:11

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, tendo em vista o disposto no art. 19, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e no item 2.5 do Edital, ressalto que a ausência de resposta configurará omissão da

empresa face à oportunidade concedida de complementação da motivação de intenção de recurso, o que
denota o caráter ...

Pregoeiro 20/08/2021
15:55:22

Para NSA SOLUCOES EIRELI - protelatório da medida intentada.

Pregoeiro 20/08/2021
16:01:05

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação?

Pregoeiro 20/08/2021
16:21:19

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Assim sendo, alerto acerca da possibilidade de aplicação das sanções
previstas no item 13 e subitens do edital, na forma disciplinada no Decreto Municipal n.º 2271/2019,

tendo em vista que o pedido de desclassificação de sua proposta poderá ser tido como não manutenção
desta, conforme item 6.12 do edital.

Pregoeiro 20/08/2021
16:21:31

Para NSA SOLUCOES EIRELI - - Informo que no momento oportuno a empresa será convocada no sistema
para envio da proposta ajustada. Caso não envie no prazo previsto no edital, será aberto processo

administrativo com proposta de sanção na forma estatuída no instrumento convocatório.
Pregoeiro 20/08/2021

16:22:45
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

36.752.777/0001-50 20/08/2021
16:23:21

Boa Tarde, Encontramos sim!

Pregoeiro 20/08/2021
16:28:16

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital,
questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 09 (R$ 21,22) -
reservada, 39 (R$ 5,83) - ampla, 40 (R$ 5,83) - reservada, 41 (R$ 2,87) - exclusiva, 42 (R$ 3,96) -

exclusiva, 43 (R$ 8,33)- ampla e 44 (R$ 8,33) - reservada?
36.752.777/0001-50 20/08/2021

16:29:29
Senhora pregoeira, informo que para tais itens já estamos em nosso mínimo.

Pregoeiro 20/08/2021
16:31:51

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta do(s)
licitante(s) anteriormente classificado(s) para o ITEM 08, V. Sa. é o próximo colocado para o referido

item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 20/08/2021

16:32:44
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe

a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances item 08?
19.987.085/0001-71 20/08/2021

16:36:30
Conforme solicitado anteriormente, nos solicitamos a desclassificação do item 8.

Pregoeiro 20/08/2021
16:37:14

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, fazer desconsiderar as ultimas mensagens.

Pregoeiro 20/08/2021
16:37:30

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o ITEM 08, V. Sa. é o próximo colocado para

o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 20/08/2021

16:37:38
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital,

questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances item 08?
36.752.777/0001-50 20/08/2021

16:39:30
Senhora pregoeira, tendo em vista altas em itens de cesta básica, informo que estamos em nosso mínimo

no referido Item.
Pregoeiro 20/08/2021

16:41:02
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Ok, Senhor licitantes, informo que na próxima sessão irei

convoca-lo para o envio da proposta.
Pregoeiro 20/08/2021

16:42:38
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
16:44:48

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
16:46:19

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/08/2021
16:54:46

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão

Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 23/08/2021 (segunda-feira) às
09:00 horas, será destinada a continuidade do certame.

Pregoeiro 20/08/2021
16:55:10

Atenciosamente. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski
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Pregoeiro 20/08/2021
16:55:24

Tenham uma boa tarde!

Pregoeiro 23/08/2021
09:02:15

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 23/08/2021
09:02:39

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 23/08/2021
09:02:49

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 23/08/2021
09:04:42

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/08/2021
09:09:11

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/08/2021
09:14:56

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, tendo em vista, que na sessão anterior ficou pendente o envio
da proposta, darei um prazo de 5 (cinco) minutos para manifestação no chat, se a empresa não

manifestar dentro deste prazo conforme acima mencionado, irei convoca-lo para o envio da proposta
ajustada para os itens 06, 07, 10, 11, 12, 13, 16 e 22.

Pregoeiro 23/08/2021
09:23:15

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, após finalizo o prazo para manifestação da empresa no chat,
irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance para os

itens 06, 07, 10, 11, 12, 13, 16 e 22 , OK?
Pregoeiro 23/08/2021

09:25:04
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1 do edital, farei
a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance ofertado após

a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo IV do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

09:25:11
Para NSA SOLUCOES EIRELI - A proposta deverá conter todas as informações e declarações conforme

modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como vir acompanhada dos
documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
09:25:18

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma
que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do

edital.
Pregoeiro 23/08/2021

09:25:28
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os valores

registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Pregoeiro 23/08/2021

09:31:10
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Assim sendo, alerto acerca da possibilidade de aplicação das sanções

previstas no item 13 e subitens do edital, na forma disciplinada no Decreto Municipal n.º 2271/2019,
tendo em vista que se caso não envie a proposta, poderá ser tido como não manutenção desta, conforme

item 6.12 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

09:31:56
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, farei a convocação do anexo 06, peço que envie a proposta

para todos os itens arrematados.
Sistema 23/08/2021

09:32:03
Senhor fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 6.
Pregoeiro 23/08/2021

09:32:28
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

36.752.777/0001-50 23/08/2021
09:33:16

Bom dia, Senhora pregoeira. Encontramos sim.

Pregoeiro 23/08/2021
09:34:55

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista, que na sessão anterior ficou
pendente a proposta ajustada para os itens 09, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, farei a convocação de anexo

neste momento, ok?
Pregoeiro 23/08/2021

09:35:09
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item
6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o

último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no
Anexo IV do edital.

Pregoeiro 23/08/2021
09:35:18

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - A proposta deverá conter todas as informações e
declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como
vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
09:35:33

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is)
do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê

o item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

09:35:35
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os

valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Sistema 23/08/2021

09:35:59
Senhor fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 9.
36.752.777/0001-50 23/08/2021

09:36:00
Ok

Pregoeiro 23/08/2021
09:37:52

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/08/2021
09:40:00

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

31.307.035/0001-00 23/08/2021
09:40:56

Sim

Pregoeiro 23/08/2021
09:43:29

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a). Licitante, com fundamento
no item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances

itens 14 (R$ 4,90) – ampla e 33 (R$ 5,80) - exclusiva?
Pregoeiro 23/08/2021

09:44:22
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a).Licitante, não seria possível
conceder uma redução para o ITEM 14 ao menos para igualá-lo ao preço ofertado no ITEM 15 de igual

objeto referente à cota reservada e que foi arrematado por outro licitante, ou seja: R$ 3,62?
31.307.035/0001-00 23/08/2021

09:45:32
Senhora pregoeira informo que para ambos os itens a nossa empresa ja está no melhor preço possivel

Pregoeiro 23/08/2021
09:52:32

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo
para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance nos itens 14 e 33, OK?

31.307.035/0001-00 23/08/2021
09:52:55

ok

Pregoeiro 23/08/2021
09:56:03

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, observei que
participou do item 15 ficou 8º colocado no valor unitário de R$ 4,20, seria possível a redução do valor

unitário para o item 14?
Pregoeiro 23/08/2021

10:00:17
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a). Licitante, há algum

posicionamento?
Pregoeiro 23/08/2021

10:02:36
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a). Licitante, há algum

posicionamento?
Pregoeiro 23/08/2021 Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, aguardo resposta?
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10:04:26
31.307.035/0001-00 23/08/2021

10:04:50
tendo em vista o aumento no custo do produto o preço melhor que sera possivel e de R$ 4,50

Pregoeiro 23/08/2021
10:06:39

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo
para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance 14 e 33, OK?

Pregoeiro 23/08/2021
10:07:05

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento,
nos termos do item 6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço

retificada conforme o último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o
modelo disponível no Anexo IV do edital.

Pregoeiro 23/08/2021
10:07:27

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - A proposta deverá conter todas as
informações e declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do

edital, bem como vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital,
conforme o caso.

31.307.035/0001-00 23/08/2021
10:07:32

OK

Pregoeiro 23/08/2021
10:07:41

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Peço que, se necessário, ajuste
o(s) preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas

decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

10:08:17
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é

permitido aumentar os valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Pregoeiro 23/08/2021

10:09:52
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, informo que a

convocação de anexo foi somente no item 14, a proposta deve ser enviada com todos os itens
arrematados.

Pregoeiro 23/08/2021
10:12:23

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

07.662.336/0001-69 23/08/2021
10:12:47

Bom dia, sim!

Pregoeiro 23/08/2021
10:15:42

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no
item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances

itens 17 (R$ 3,10) - reservada, 20 (R$ 3,80) - ampla, 25 (R$ 2,60) – exclusiva e 45 (R$ 46,00) -
exclusiva?

Pregoeiro 23/08/2021
10:17:14

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr(a).Licitante, não seria possível
conceder uma redução para o ITEM 20 ao menos para igualá-lo ao preço ofertado no ITEM 21 de igual

objeto referente à cota reservada e que foi arrematado por outro licitante, ou seja: R$ 3,20?
07.662.336/0001-69 23/08/2021

10:19:46
Sra. Pregoeira, já estamos com nosso valor mínimo, infelizmente não há como reduzir os preços já

ofertados!
Pregoeiro 23/08/2021

10:21:40
Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo
para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do último lance para os itens 17, 20, 25 e 45,

OK?
Pregoeiro 23/08/2021

10:21:54
Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos
termos do item 6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada
conforme o último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo

disponível no Anexo IV do edital.
07.662.336/0001-69 23/08/2021

10:22:42
Sra. Pregoeira, item 25 o valor ofertado foi de R$ 3,60! Difere do informado em chat, no valor de R$ 2,60!

Pregoeiro 23/08/2021
10:22:47

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, consegue me enviar a
proposta até 12:00hs?

Pregoeiro 23/08/2021
10:23:20

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, aguarde um instante.

07.662.336/0001-69 23/08/2021
10:24:03

Sim, conseguimos!

Pregoeiro 23/08/2021
10:24:29

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, foi um equívoco o valor
unitário correto é R$ 3,60.

Pregoeiro 23/08/2021
10:25:08

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, consegue fazer o valor
R$ 3,20 no item 20?

07.662.336/0001-69 23/08/2021
10:25:49

Ok, estamos providenciando o envio da proposta em instantes, obrigado!

Sistema 23/08/2021
10:26:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-
50, enviou o anexo para o ítem 9.

Pregoeiro 23/08/2021
10:27:10

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - A proposta deverá conter todas as
informações e declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do

edital, bem como vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital,
conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
10:27:22

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - eço que, se necessário, ajuste o(s)
preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas

decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.
Sistema 23/08/2021

10:27:58
Senhor fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

07.662.336/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
07.662.336/0001-69 23/08/2021

10:29:21
Infelizmente não consigo reduzir o valor ofertado pra o item 20 conforme solicitado! Obrigado!

Pregoeiro 23/08/2021
10:30:26

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, informo que a
convocação de anexo foi somente no item 17, a proposta deve ser enviada com todos os itens

arrematados.
Pregoeiro 23/08/2021

10:31:05
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, encontra-se

online?
Pregoeiro 23/08/2021

10:33:20
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, encontra-se

online?
Pregoeiro 23/08/2021

10:38:07
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - r(a). Licitante, com

fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na
fase de lances item 19 (R$ 9,00) - exclusiva?

Pregoeiro 23/08/2021
10:39:47

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, darei um prazo
de 05 (cinco) minutos para manifestar no chat quanto a negociação do item.

Pregoeiro 23/08/2021
10:48:10

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr(a). Licitante, diante da
ausência de respostas, entenderei que não há interesse na redução do preço ofertado.

Pregoeiro 23/08/2021
10:48:33

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Informo que no momento
oportuno a empresa será convocada no sistema para envio da proposta ajustada. Caso não envie no prazo
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previsto no edital, será aberto processo administrativo com proposta de sanção na forma estatuída no
instrumento convocatório.

Pregoeiro 23/08/2021
10:48:54

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Sistema 23/08/2021
10:49:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, enviou o anexo
para o ítem 6.

38.288.133/0001-88 23/08/2021
10:50:15

Bom dia Sr(a) pregoeira Monica Luiza, estamos sim.

Pregoeiro 23/08/2021
10:50:41

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

38.288.133/0001-88 23/08/2021
10:51:30

Sim estamos online.

Pregoeiro 23/08/2021
10:51:41

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital,
questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 23 (R$ 2,40) –

ampla e 24 (R$ 2,40) - reservada?
38.288.133/0001-88 23/08/2021

10:52:29
Não conseguimos realizar mais redução, estamos no valor mínimo.

Pregoeiro 23/08/2021
10:53:13

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, consegue me enviar a proposta até 12:00hs?

38.288.133/0001-88 23/08/2021
10:53:35

sim conseguimos.

Pregoeiro 23/08/2021
10:55:52

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1
do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance
ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo III do

edital.
Pregoeiro 23/08/2021

10:55:57
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - A proposta deverá conter todas as informações e

declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como
vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
10:56:01

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s)
ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o

item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

10:56:06
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os

valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Sistema 23/08/2021

10:56:31
Senhor fornecedor GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.288.133/0001-88, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro 23/08/2021

10:57:00
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Sistema 23/08/2021
10:58:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.288.133/0001-88,
enviou o anexo para o ítem 23.

Pregoeiro 23/08/2021
10:59:17

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

26.248.691/0001-30 23/08/2021
10:59:32

SIM

Pregoeiro 23/08/2021
11:04:12

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital,
questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 26 (R$ 6,30) –

ampla, 27 (R$ 6,30) – reservada, 30 (R$ 3,00) – exclusiva, 31 (R$ 6,66) ampla, 32 (R$ 6,66) –
reservada, 34 (R$ 4,20) – exclusiva, 56 (R$ 5,00) exclusiva?

26.248.691/0001-30 23/08/2021
11:06:39

Já estamos com nosso menor valor em todos os itens.

Pregoeiro 23/08/2021
11:07:30

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, consegue me enviar a proposta até 12:00hs?

26.248.691/0001-30 23/08/2021
11:08:18

consigo sim

Pregoeiro 23/08/2021
11:09:29

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta
de acordo com o valor do último lance, OK?

Pregoeiro 23/08/2021
11:09:38

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1 do
edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance

ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo III do
edital.

Pregoeiro 23/08/2021
11:09:43

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - A proposta deverá conter todas as informações e declarações
conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como vir

acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.
Pregoeiro 23/08/2021

11:09:49
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s)

ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o
item 7.2.1.3 do edital.

Pregoeiro 23/08/2021
11:09:54

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os valores
registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.

Sistema 23/08/2021
11:10:11

Senhor fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 26.

Sistema 23/08/2021
11:11:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, enviou o anexo para o ítem 17.

Pregoeiro 23/08/2021
11:12:49

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, informo que a convocação de anexo foi somente no
item 26, a proposta deve ser enviada com todos os itens arrematados.

Pregoeiro 23/08/2021
11:14:01

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se?

Pregoeiro 23/08/2021
11:14:19

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/08/2021
11:17:12

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

07.464.749/0001-39 23/08/2021
11:17:36

Bom dia.

Pregoeiro 23/08/2021
11:18:26

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr(a). Licitante, com fundamento no item
6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances itens 28

(R$ 2,82) – ampla e 29 (R$ 2,82) – reservada?
07.464.749/0001-39 23/08/2021

11:18:35
Pode falar
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07.464.749/0001-39 23/08/2021
11:19:23

Infelizmente não, já estamos no nosso valor mínimo.

Pregoeiro 23/08/2021
11:19:55

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, consegue me enviar a proposta
até 12:00hs?

07.464.749/0001-39 23/08/2021
11:20:38

Conseguimos sim.

Pregoeiro 23/08/2021
11:21:09

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos
do item 6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada

conforme o último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo
disponível no Anexo III do edital.

Pregoeiro 23/08/2021
11:21:14

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - A proposta deverá conter todas as
informações e declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do

edital, bem como vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital,
conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
11:21:18

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s)
total(is) do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais,

conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

11:21:23
Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido

aumentar os valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Sistema 23/08/2021

11:21:50
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, enviou

o anexo para o ítem 26.
07.464.749/0001-39 23/08/2021

11:23:19
Os meus Itens São os itens 28 e 29

07.464.749/0001-39 23/08/2021
11:23:33

Pode abrir para anexar

Sistema 23/08/2021
11:24:15

Senhor fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.464.749/0001-39,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.

Sistema 23/08/2021
11:27:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39, enviou o anexo para o ítem 28.

Sistema 23/08/2021
11:42:18

Senhor fornecedor B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ/CPF:
31.307.035/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 23/08/2021
11:43:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA,
CNPJ/CPF: 31.307.035/0001-00, enviou o anexo para o ítem 14.

Pregoeiro 23/08/2021
11:54:48

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento horário
do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 -

SRP, com previsão de reabertura para o dia 23/08/2021 (segunda-feira) às 14:30 horas, será destinada a
continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 23/08/2021
11:55:08

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 23/08/2021
11:55:19

Senhores(as) Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito
que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente

momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail
semad.gerpre@goiania.go.gov.br

Pregoeiro 23/08/2021
11:55:24

Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação
somente seria possível quando do registro de intenção recursal.

Pregoeiro 23/08/2021
14:35:24

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 23/08/2021
14:35:32

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 23/08/2021
14:35:40

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 23/08/2021
14:36:03

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr(a). Licitante, encontra-se
online?

Pregoeiro 23/08/2021
14:41:59

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr(a). Licitante, encontra-se
online?

Pregoeiro 23/08/2021
14:45:26

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, tendo em vista,
que na sessão anterior ficou pendente o envio da proposta, darei um prazo de 5 (cinco) minutos para

manifestação no chat neste momento, se a empresa não manifestar dentro deste prazo conforme acima
mencionado, irei convoca-lo para o envio da proposta ajustada para o item 19.

Pregoeiro 23/08/2021
14:53:43

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, o prazo para
manifestação da empresa no chat finalizou, irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de

acordo com o valor do último lance para o item 19, OK?
Sistema 23/08/2021

14:54:03
Senhor fornecedor GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF:

37.847.062/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro 23/08/2021

14:55:37
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr(a). Licitante, neste

momento, nos termos do item 6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de
preço retificada conforme o último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo

com o modelo disponível no Anexo III do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

14:55:49
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Ressalto que, nos termos do
item 6.11.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas)

horas a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a
depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por

parte do licitante,...
Pregoeiro 23/08/2021

14:55:58
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - nos termos do item 6.11.1.1

do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

14:56:06
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - A proposta deverá conter
todas as informações e declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item

7.2.1.6 do edital, bem como vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2
do edital, conforme o caso.

Pregoeiro 23/08/2021
14:56:13

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Peço que, se necessário,
ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas)

casas decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 23/08/2021

14:56:20
Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Cumpre ressaltar ainda que
não é permitido aumentar os valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.

Pregoeiro 23/08/2021
16:56:10

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Sr. licitante, farei o
encerrado da convocação no sistema para o item 19, tendo em vista que a empresa não enviou a

proposta.
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Sistema 23/08/2021
16:56:26

Senhor fornecedor GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF:
37.847.062/0001-43, o prazo para envio de anexo para o ítem 19 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 23/08/2021
16:59:31

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - Senhores(as) Licitantes,
comunico que a empresa GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES não

enviou tempestivamente a proposta de preços final nos termos do item 7.3 e subitens do edital adequada
ao último lance após a negociação, ...

Pregoeiro 23/08/2021
16:59:36

Para GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E REPRESENTACOES - conforme prevê o item
6.11.1 do instrumento convocatório, razão pela qual a proposta de preços apresentada pela referida

empresa fica desclassificada.
Pregoeiro 23/08/2021

17:01:46
Comunico a todos que na próxima sessão será convocado o próximo colocado para o item 19.

Pregoeiro 23/08/2021
17:06:21

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão

Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 27/08/2021 (sexta-feira) às 09:00
horas, será destinada a continuidade do certame.

Pregoeiro 23/08/2021
17:06:50

Pregoeira Monica Luiza Vicznevski

Pregoeiro 23/08/2021
17:06:54

Senhores(as) Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito
que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente

momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail
semad.gerpre@goiania.go.gov.br

Pregoeiro 23/08/2021
17:07:01

Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação
somente seria possível quando do registro de intenção recursal.

Pregoeiro 23/08/2021
17:07:40

Tenham uma boa tarde!

Pregoeiro 23/08/2021
17:08:52

Retificação da data de reabertura: Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P
e considerando o advento do fim do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do

certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia
24/08/2021 (terça-feira) às 09:00 horas, ...

Pregoeiro 23/08/2021
17:09:11

será destinada a continuidade do certame.

Pregoeiro 23/08/2021
17:09:31

Tenham uma boa tarde!

Pregoeiro 24/08/2021
09:03:55

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 24/08/2021
09:04:09

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 24/08/2021
09:04:19

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 24/08/2021
09:15:05

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021
09:19:31

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, referente ao pedido de desclassificação da proposta ofertada
para os ITENS 10 E 11 que foi enviado juntamente com a proposta, após analise dos lances verifiquei que

seu lance não destoa dos lances dos próximos colocados,
Pregoeiro 24/08/2021

09:20:03
Para NSA SOLUCOES EIRELI - sendo assim não será aceito o pedido de desclassificação, e irei sugerir ás

penalidades constantes no item 13 do edital.
Pregoeiro 24/08/2021

09:28:55
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, peço que reveja pedido de desclassificação, darei um prazo de

05 minutos neste momento para manifestação no chat.
Pregoeiro 24/08/2021

09:40:44
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, tendo em vista que a empresa não manifestou, farei a

desclassificação da empresa, e sugerir a penalidade constantes no item 13 do Edital.
Pregoeiro 24/08/2021

09:46:16
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021
09:48:31

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

26.248.691/0001-30 24/08/2021
09:53:11

BOM DIA, SIM

Pregoeiro 24/08/2021
10:03:11

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta
do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para os ITENS 10 E 11, V. Sa. é o próximo colocado para

os referidos itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
26.248.691/0001-30 24/08/2021

10:04:43
OK

Pregoeiro 24/08/2021
10:04:50

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para
igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para os itens 10 e 11 (R$ 3,23)?

26.248.691/0001-30 24/08/2021
10:06:47

Para ambos os itens, já demos nosso menor valor durante o certame, impossivel a redução.

Pregoeiro 24/08/2021
10:08:07

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, consegue me enviar a proposta ajustada até
12:00hs?

26.248.691/0001-30 24/08/2021
10:08:40

sim, já vou encaminhar

Pregoeiro 24/08/2021
10:12:06

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta
de acordo com o valor do último lance.

Sistema 24/08/2021
10:18:06

Senhor fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 10.

Pregoeiro 24/08/2021
10:19:00

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021
10:21:37

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021
10:22:29

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Sistema 24/08/2021
10:22:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, enviou
o anexo para o ítem 10.

Pregoeiro 24/08/2021
10:36:47

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021
10:39:48

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 24/08/2021 Para CAFE CANADA LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta do(s)
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10:44:06 licitante(s) anteriormente classificado(s) para o ITEM 19, V. Sa. é o próximo colocado para o referido
item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.

Pregoeiro 24/08/2021
10:49:11

Para CAFE CANADA LTDA - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para igualá-lo ao
ofertado pelo licitante primeiro colocado (R$ 9,00)?

Pregoeiro 24/08/2021
10:50:16

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, darei um prazo de 05 minutos para manifestar no chat.

Pregoeiro 24/08/2021
10:50:45

Para CAFE CANADA LTDA - Sr(a). Licitante, tendo em vista o disposto no art. 19, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e no item 2.5 do Edital, ressalto que a ausência de resposta configurará omissão da

empresa face à oportunidade concedida de complementação da motivação de intenção de recurso, o que
denota o caráter protelatório da medida intentada.

Pregoeiro 24/08/2021
10:56:08

Para CAFE CANADA LTDA - Sr(a). Licitante, diante da ausência de respostas, entenderei que não há
interesse na redução do preço ofertado.

Pregoeiro 24/08/2021
11:02:28

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, farei a convocação no sistema para o envio da proposta ajustada,
neste momento.

Sistema 24/08/2021
11:02:35

Senhor fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

Pregoeiro 24/08/2021
11:06:49

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, tendo em vista, que o edital prevê o prazo de 2 (duas) horas para
o envio da proposta, o prazo para envio de sua proposta será neste primeiro momento de 58 minutos até

ao 12:00hs, o minutos restantes será contados na próxima sessão.
Pregoeiro 24/08/2021

11:13:03
Para CAFE CANADA LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1 do edital, farei a
convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance ofertado após a

negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo III do edital.
Pregoeiro 24/08/2021

11:13:13
Para CAFE CANADA LTDA - Ressalto que, nos termos do item 6.11.1 do edital, o prazo inicial assegurado

para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema,
podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das circunstâncias ou, havendo justo

motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante, ...
Pregoeiro 24/08/2021

11:13:20
Para CAFE CANADA LTDA - nos termos do item 6.11.1.1 do edital.

Pregoeiro 24/08/2021
11:13:27

Para CAFE CANADA LTDA - A proposta deverá conter todas as informações e declarações conforme
modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como vir acompanhada dos

documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.
Pregoeiro 24/08/2021

11:13:35
Para CAFE CANADA LTDA - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s) ITEMde forma que
não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3 do edital.

Pregoeiro 24/08/2021
11:13:44

Para CAFE CANADA LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os valores registrados
via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.

Pregoeiro 24/08/2021
12:05:04

Para CAFE CANADA LTDA - Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e
considerando o advento do fim do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do
certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia

24/08/2021 (terça-feira) às 14:30 horas, ...
Pregoeiro 24/08/2021

12:05:11
Para CAFE CANADA LTDA - será destinada a continuidade do certame.

Pregoeiro 24/08/2021
12:05:31

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão

Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 24/08/2021 (terça-feira) às 14:30
horas, ...

Pregoeiro 24/08/2021
12:05:38

será destinada a continuidade do certame.

Sistema 24/08/2021
12:07:57

Senhor fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, o prazo para envio de anexo
para o ítem 19 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 24/08/2021
14:41:28

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 24/08/2021
14:41:45

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 24/08/2021
14:41:54

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 24/08/2021
14:47:23

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, irei a convocar anexo para o envio da proposta, o tempo restante
1hora e 2 minutos.

Sistema 24/08/2021
14:47:40

Senhor fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

Sistema 24/08/2021
14:51:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAFE CANADA LTDA, CNPJ/CPF: 34.798.344/0001-00, enviou o anexo
para o ítem 19.

Pregoeiro 24/08/2021
15:01:54

Para CAFE CANADA LTDA - Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P,
realizarei a suspensão temporária do certame para análise da propostas ajustadas das empresa

arrematantes, com previsão de reabertura para 30/08/2021, às 09:00horas. Pregoeira Monica Luiza
Vicznevski

Pregoeiro 24/08/2021
15:02:17

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P, realizarei a suspensão temporária
do certame para análise da propostas ajustadas das empresa arrematantes, com previsão de reabertura

para 30/08/2021, às 09:00horas. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski
Pregoeiro 24/08/2021

15:02:33
Senhores(as) Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito

que, caso exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente
momento, a respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail

semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 24/08/2021

15:02:40
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação

somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 24/08/2021

15:03:41
Tenham uma boa tarde!

Pregoeiro 30/08/2021
09:03:22

Bom dia Senhores Licitantes!

Pregoeiro 30/08/2021
09:06:33

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P, realizarei a suspensão temporária
do certame para finalizar análise da propostas ajustadas das empresa arrematantes, com previsão de

reabertura para 01/09/2021 (quarta-feira), às 14:30horas. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski
Pregoeiro 30/08/2021

09:07:30
Tenham um bom dia!

Pregoeiro 01/09/2021
15:11:37

Boa tarde Senhores Licitantes!

Pregoeiro 01/09/2021
15:20:19

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P, tendo em vista a grande demanda
de serviço, a pregoeira não finalizou análise da propostas ajustadas das empresas arrematantes,
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realizarei a suspensão do certame com previsão de reabertura para 02/09/2021 (quinta-feira), às
10:00horas, será destinada continuidade do certame.

Pregoeiro 01/09/2021
15:20:40

Tenham um boa tarde!

Pregoeiro 02/09/2021
10:29:48

Bom Dia Senhores Licitantes!

Pregoeiro 02/09/2021
10:32:56

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P, tendo em vista problemas técnicos
a pregoeira não reabriu o certame no horário designado conforme publicação, sendo assim realizarei a
suspensão do certame com previsão de reabertura para 03/09/2021 (sexta-feira), às 09:30horas, será

destinada continuidade do certame.
Pregoeiro 02/09/2021

10:35:20
Tenham um bom dia!

Pregoeiro 03/09/2021
09:39:20

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 03/09/2021
09:39:49

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 03/09/2021
09:40:01

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 03/09/2021
09:41:02

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
09:42:34

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
09:44:42

Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
09:45:24

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

38.288.133/0001-88 03/09/2021
09:46:41

Bom dia, Sr(a) pregoeiro, estamos online.

Pregoeiro 03/09/2021
09:49:25

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr(a). Licitante, o item 8.13 do edital oportuniza à
Pregoeira o saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e/ou

documentos de habilitação no transcorrer do certame.
38.288.133/0001-88 03/09/2021

09:51:44
Posso incluir a certidão atualizada.

Pregoeiro 03/09/2021
09:53:29

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, verifique nos itens 23 e 24 que consta na
proposta a empresa apresentou na unidade de medida "sachê", porém no termo de referência a unidade

de medida "lata".
38.288.133/0001-88 03/09/2021

09:55:49
Estamos apresentando a medida sachê pelo critério de julgamento menor preço, o produto não será

alterado somente a embalagem que tem os mesmo critérios de acondicionamento, e gerando economia
para o órgão.

Pregoeiro 03/09/2021
09:59:18

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, informo que de acordo o subitem 7.2.2 do
Edital "7.2.2 Não será aceito produto divergente do estabelecido no Termo de Referência – ANEXO I do
Edital, sob pena de desclassificação da proposta e, ainda, das sanções cabíveis no item 13 do Edital. ...

38.288.133/0001-88 03/09/2021
10:02:30

Estamos cientes referente ao subitem 7.2.2, (produto divergente), o produto não está sendo alterado,
somente a embalagem.

Pregoeiro 03/09/2021
10:15:16

Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, informo a sua interpretação está equivocada, a
proposta dever ser apresentada de acordo com termo de referência incluindo a unidade de "medida".

38.288.133/0001-88 03/09/2021
10:22:24

Nosso lance foi baseado no critério de menor valor, onde o produto com unidade de medida mais
econômica seria o sachê, diante disto fizemos nossa proposta, não seria viável para o órgão ter essa

economia?
Pregoeiro 03/09/2021

10:30:25
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, ressalto que de acordo com subitem "22.2 Os

produtos deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das

penalidades contratuais."
Pregoeiro 03/09/2021

10:32:22
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr. licitante, sua proposta de fato é menor preço, porem

apresentou produto ofertado que está em divergência do termo de referência do Edital.
Pregoeiro 03/09/2021

10:32:58
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Sr(a).Licitante, V. Sa. ofertou para os ITENS 23 E 24 o

produto “EXTRATO DE TOMATE”. Todavia, pelo que pude constatar, o referido produto apresenta em sua
UNIDADE DE MEDIDA como possuindo: “SACHÊ”. Contudo, na unidade de medida contidas nos ITEM 23 e

24 do Anexo I - Termo de Referência do edital é exigido: “LATA”.
Pregoeiro 03/09/2021

10:33:11
Para GC - COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - Dessa forma, fica caracterizado que o produto ofertado não
atende as exigências contidas no Anexo IV - Termo de Referência do edital. Portanto, a proposta ofertada
por V. Sa. para os ITENS 23 E 24 ficam desclassificadas, nos termos dos itens 7.2.2, 7.3 e 7.3.1 do edital

38.288.133/0001-88 03/09/2021
10:37:48

Sr(a) pregoeiro, entendemos, adotamos o critério menor preço, já que não e possível aceitar nossa
proposta, agradecemos a participação.

Pregoeiro 03/09/2021
10:45:17

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
10:49:19

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
11:06:01

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/09/2021
11:06:18

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 03/09/2021
11:15:37

BOM DIA

21.564.610/0001-98 03/09/2021
11:18:39

ESTOU ONLINE SIM

Pregoeiro 03/09/2021
11:23:34

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, no dia 19/08/2021 foi enviado por email a ficha técnica do
seu produto com a marca: petitosa e fabricante: oderich dos itens 23 e 24, na ficha técnica não

identifiquei na embalagem primária: "com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo "abre-Fácil"),
questiono se realmente a marca ofertada tem está especificação?

Pregoeiro 03/09/2021
11:27:25

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, no dia 19/08/2021 foi enviado por email com a ficha técnica
do seu produto com a marca: petitosa e fabricante: oderich dos itens 23 e 24, na ficha técnica não
identifiquei na embalagem primária: "com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo "abre-Fácil"),

questiono se realmente a marca ofertada tem está especificação?
21.564.610/0001-98 03/09/2021

11:29:12
SIM TEM ESSA ESPECIFICAÇÃO SIM

21.564.610/0001-98 03/09/2021 GOSTARIA DE UM PRAZO PARA ENVIAR NOVAMENTE ESSE ARQUIVO. ESTOU EM CONTATO DIRETAMENTE
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11:32:25 COM A FABRICA PARA MANDAR O ARQUIVO CORRETO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
Pregoeiro 03/09/2021

11:33:15
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, poderia me informar de quanto tempo precisa para

apresentar o documento que comprova?
21.564.610/0001-98 03/09/2021

11:36:49
O pessoal da fabrica pediu ate as 18:00 de hoje para me mandar o arquivo correto mais caso não der
tempo para mim anexar esse arquivo hoje poderia me disponibilizar om prazo ate o próximo dia útil

Pregoeiro 03/09/2021
11:42:59

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, tubo bem, vou convocar anexo no sistema prazo para envio
documento é até o dia 08/09/2021 até 12:00hs, ok?

21.564.610/0001-98 03/09/2021
11:43:27

ok

Pregoeiro 03/09/2021
11:47:36

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 08/09/2021 (quarta-feira) às 14:30 horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Sistema 03/09/2021
11:48:15

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 23.

Pregoeiro 03/09/2021
11:48:40

Tenham boa tarde!

Sistema 06/09/2021
10:16:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 23.

Pregoeiro 08/09/2021
14:40:37

Boa tarde Senhores Licitantes!

Pregoeiro 08/09/2021
14:42:06

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 08/09/2021
14:42:15

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 08/09/2021
14:45:54

Senhores licitantes, peço que aguardem alguns minutos!

Pregoeiro 08/09/2021
14:57:14

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 08/09/2021
14:58:11

BOA TARDE SIM

Pregoeiro 08/09/2021
15:06:50

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, no dia 23/08/2021 foi enviado por email informando que nos
itens 46, 47, 48, 49, 50 e 51 a marca ofertada para as polpas:"EMBA" não são isentas de aditivos

químicos, tendo em sua composição conservantes e acidulantes. Sendo assim, questiono se na marca
ofertada pela empresa nos itens está isentas de aditivos químicos, que na sua composição ..

Pregoeiro 08/09/2021
15:07:46

Para SOTO COMERCIO EIRELI - e acidulantes, peço que envie a ficha técnica.

21.564.610/0001-98 08/09/2021
15:10:43

BOA TARDE QUAL O EMAIL PARA SEREM ENVIADAS

21.564.610/0001-98 08/09/2021
15:11:04

OU SE PREFERIR ABRIR O ITEM NOVAMENTE EU ANEXO A FICHA TECNICA

Pregoeiro 08/09/2021
15:13:18

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, irei convocar anexo para o envio da ficha técnica, no tem 46,
ok!

Sistema 08/09/2021
15:13:38

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 46.

Pregoeiro 08/09/2021
15:17:00

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, retificar o nome da marca: DIPOLPA.

21.564.610/0001-98 08/09/2021
15:22:24

VOU ENVIAR AS FICHAS

Pregoeiro 08/09/2021
15:38:36

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, quanto tempo precisa para enviar a proposta?

Pregoeiro 08/09/2021
15:39:51

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, quanto tempo precisa para enviar a ficha técnica?

21.564.610/0001-98 08/09/2021
15:41:26

JA ESTOU JUNTANDO O DOCUMENTO PARA ENVIAR

Sistema 08/09/2021
15:44:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 46.

Pregoeiro 08/09/2021
15:44:43

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, suspenderei a sessão por interesse da administração, a
reabertura para o dia 09/09/2021 (quinta-feira) às 09:30 horas, será destinada a continuidade do

certame. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski.
Pregoeiro 08/09/2021

15:45:45
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, sistema ficará aberto para o envio do documento, peço que

envie a proposta com todos os itens arrematados, inclusive com os itens 23 e 24.
Pregoeiro 08/09/2021

15:45:56
Sr. licitante, suspenderei a sessão por interesse da administração, a reabertura para o dia 09/09/2021

(quinta-feira) às 09:30 horas, será destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica Luiza
Vicznevski.

Sistema 08/09/2021
15:52:23

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 46.

Sistema 08/09/2021
16:02:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 46.

Pregoeiro 09/09/2021
09:02:00

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 09/09/2021
09:02:15

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021.

Pregoeiro 09/09/2021
09:02:23

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 09/09/2021
09:03:03

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 09/09/2021
09:18:03

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 09/09/2021
09:21:44

bom dia

21.564.610/0001-98 09/09/2021
09:21:49

estou sim

Pregoeiro 09/09/2021
09:24:50

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, o item 8.13 do edital oportuniza à Pregoeira o
saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e/ou documentos de
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habilitação no transcorrer do certame.
Pregoeiro 09/09/2021

09:29:25
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Dessa forma, solicito a correção de sua proposta encaminhada, nos itens

18, 23 e 24 ficou faltando as especificações do objeto e os itens 53, 54 e 55 ficou faltando as
especificações do objeto e a unidade de medida que consta no termo de referência "frasco".

21.564.610/0001-98 09/09/2021
09:33:06

OK IREI FAZER A CORREÇÃO

Pregoeiro 09/09/2021
09:34:25

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Farei a convocação do anexo para que envie a proposta corrigida.

Sistema 09/09/2021
09:34:43

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 46.

Sistema 09/09/2021
09:35:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 46.

Pregoeiro 09/09/2021
09:53:39

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, aguardem alguns enquanto analiso a proposta da empresa.

Pregoeiro 09/09/2021
10:40:20

Após, diligência efetuada e envio da proposta ajustada com a empresa SOTO COMÉRCIO EIRELE irei
submeter ao órgão técnico demandante (SME) para análise da ficha técnica apresentada pela empresa

dos itens 23/24 e 46/47 (polpa abacaxi); 48/49(polpa caju); 50/51 (polpa acerola).
Pregoeiro 09/09/2021

10:43:04
Comunico a todos tendo em vista a diligência efetuada e o envio da proposta ajustada da empresa SOTO

COMÉRCIO EIRELE irei submeter ao órgão técnico demandante (SME) para análise da ficha técnica
apresentada pela empresa dos itens 23/24 e 46/47 (polpa abacaxi); 48/49(polpa caju); 50/51 (polpa

acerola).
Pregoeiro 09/09/2021

10:45:56
Fica agendada a próxima sessão para o dia 14/09/2021 (terça-feira), que será destinada a continuidade

do certame.
Pregoeiro 09/09/2021

10:48:35
Tenham um bom dia! Peço que todos estejam presentes na próxima sessão.

Pregoeiro 09/09/2021
17:32:06

RETIFICA-SE O COMUNICADO quanto ao horário de reabertura: Fica agendada a próxima sessão para o
dia 14/09/2021 (terça-feira) às 14:30hs.

Pregoeiro 14/09/2021
14:46:58

Boa tarde senhores licitantes!

Pregoeiro 14/09/2021
14:55:17

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e tendo em vista que órgão técnico
(SME) não finalizou análise das fichas técnicas dos itens 23/24, 46/47, 48/49 e 50/51 apresentada pela

SOTO COMÉRCIO EIRELI, realizarei a suspensão temporária do certame,...
Pregoeiro 14/09/2021

14:55:55
com previsão de reabertura para 16/09/2021(quinta-feira), às 09:00horas. Pregoeira Monica Luiza

Vicznevski
Pregoeiro 16/09/2021

09:15:40
Bom Dia senhores licitantes!

Pregoeiro 16/09/2021
09:17:02

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e tendo em vista que órgão técnico
(SME) não finalizou análise das fichas técnicas dos itens 23/24, 46/47, 48/49 e 50/51 apresentada pela

SOTO COMÉRCIO EIRELI, realizarei a suspensão temporária do certame,...
Pregoeiro 16/09/2021

09:23:38
com previsão de reabertura para 17/09/2021(sexta-feira), às 09:00horas. Pregoeira Monica Luiza

Vicznevski
Pregoeiro 16/09/2021

09:25:14
Senhores licitantes, desculpa pelo transtorno!

Pregoeiro 16/09/2021
09:25:25

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 17/09/2021
09:04:41

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 17/09/2021
09:05:36

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2020 - Sistema de Registro de Preço.
Pregoeira Monica Luiza Vicznevski

Pregoeiro 17/09/2021
09:05:43

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 17/09/2021
09:06:02

Aguardem alguns minutos!

Pregoeiro 17/09/2021
09:26:59

Senhores licitantes, comunico a todos que o órgão técnico (SME) não finalizou análise da ficha técnica dos
itens 23/24, 46/47, 48/49 e 50/51 apresentada pela empresa SOTO COMÉRCIO EIRELI - EPP, visando a

celeridade do celeridade do certame, farei continuidade do certame deste pregão.
Pregoeiro 17/09/2021

09:39:19
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

36.752.777/0001-50 17/09/2021
09:40:29

Bom dia, Sra. Pregoeira. Estamos sim.

Pregoeiro 17/09/2021
09:42:27

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, o item 8.13 do edital oportuniza à
Pregoeira o saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e/ou

documentos de habilitação no transcorrer do certame.
Pregoeiro 17/09/2021

09:47:52
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Dessa forma, solicito a correção de sua proposta

encaminhada, na assinatura eletrônica do representante consta a empresa jurídica, nos termos 7.2.1 no
edital solicita assinatura na folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente.

Pregoeiro 17/09/2021
09:50:07

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Farei a convocação do anexo para que envie a proposta
corrigida.

36.752.777/0001-50 17/09/2021
09:52:00

Ok.

Sistema 17/09/2021
09:52:13

Senhor fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-50, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 8.

Pregoeiro 17/09/2021
09:57:43

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

26.248.691/0001-30 17/09/2021
09:59:02

BOM DIA, SIM

Pregoeiro 17/09/2021
10:00:12

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, o item 8.13 do edital oportuniza à Pregoeira o
saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e/ou documentos de

habilitação no transcorrer do certame.
Pregoeiro 17/09/2021

10:01:31
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Dessa forma, solicito a correção de sua proposta encaminhada, na

assinatura eletrônica do representante consta a empresa jurídica, nos termos 7.2.1 no edital solicita
assinatura na folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente.

26.248.691/0001-30 17/09/2021
10:07:29

HA SIM, JA VAMOS ASSINAR E ENVIAR NOVAMENTE

Sistema 17/09/2021
10:12:42

Senhor fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 26.
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Sistema 17/09/2021
10:23:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.752.777/0001-
50, enviou o anexo para o ítem 8.

Sistema 17/09/2021
10:52:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, enviou
o anexo para o ítem 26.

Pregoeiro 17/09/2021
11:58:14

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 17/09/2021 (sexta-feira) às 14:30 horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 17/09/2021
11:58:38

Tenham uma bom dia!

Pregoeiro 17/09/2021
14:31:55

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 17/09/2021
14:32:31

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2020 Sistema de Registro de Preço.
Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 17/09/2021
14:32:37

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 17/09/2021
14:57:09

Comunico a todos que as propostas escritas apresentadas pelas empresas: 1) AM – DISTRIBUIDORA DE
POLPAS DE FRUTAS E FRIOS EIRELI – ME (17, 20, 25 E 45), 2) B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
E EMBALAGENS LTDA (14 e 33), 3) M. G. TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME (28 e 29),

4) CAFÉ CANADA LTDA (19), ...
Pregoeiro 17/09/2021

14:57:18
5) NSA SOLUÇÕES EIRELI – EPP (06, 07, 12, 13, 16 e 22), 6) REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS EIRELI – ME (04, 05, 21, 35, 36, 37, 38 E 52), 7) DELTA ALVES MARQUE SERVIÇOS LTDA
(08, 09, 39, 40, 41, 42, 43 E 44), 8) PREGONI DISTRIUBUIÇÃO EIRELI – ME (10, 11, 26, 27, 30, 31, 32,

34 E 56) ...
Pregoeiro 17/09/2021

14:57:37
comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a

aceitação das propostas dos licitantes no sistema.
Pregoeiro 17/09/2021

15:01:14
Referente a proposta da empresa SOTO COMERCIO EIRELE - EPP fica pendente aceitação da proposta,

tendo em vista que falta o parecer técnico do órgão técnico (SME).
Pregoeiro 17/09/2021

15:11:26
Comunico a todos que em atendimento ao princípio da celeridade e eficiência, informo que a pregoeira já

realizou análise dos documentos habilitação dos licitantes no termos do item 8.1 do Edital
Pregoeiro 17/09/2021

15:12:53
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr(a). Licitante, verifiquei que a
empresa B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA declarou em campo próprio do
sistema, sob as penas da lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006,..
Pregoeiro 17/09/2021

15:13:18
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - sendo apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, sagrando-se,
inclusive, arrematante de item à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

Pregoeiro 17/09/2021
15:13:47

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Contudo, após análise da
Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano-calendário de 2020 da empresa, constatei que
esta obteve receita bruta de R$ 7.077.151,26 (sete milhões, setenta e sete mil, cento e cinqüenta e um

reais e vinte e seis centavos),...
Pregoeiro 17/09/2021

15:14:07
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - mesmo após efetuar as deduções
relativas à devolução de vendas de mercadorias constante da referida DRE, no valor de R$ 806.492,97

(oitocentos e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos),...
Pregoeiro 17/09/2021

15:14:16
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - conforme permissivo do § 1º do
art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, a receita bruta da empresa permanece em R$ 6.270.658,29

(seis milhões, duzentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e nove
centavos),...

Pregoeiro 17/09/2021
15:14:30

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ultrapassando, portanto, o limite
previsto no inciso II do caput do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006, de R$ 4.800.000,00 (quatro

milhões e oitocentos mil reais), sendo, por ...
Pregoeiro 17/09/2021

15:14:50
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - consequência, excluída do

tratamento favorecido previsto na referida lei, nos termos do § 9º do art. 3ª da Lei Complementar n.º
123/2006.

Pregoeiro 17/09/2021
15:14:56

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Dispõe o item 3.3 do edital: “A
declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas

em lei e neste Edital.”
Pregoeiro 17/09/2021

15:15:20
Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Entretanto, em atenção do

princípio da verdade material, e pelos documentos acostados aos autos, verifico que não estão presentes
os requisitos previstos em lei para enquadramento da empresa como empresa de pequeno porte.

Pregoeiro 17/09/2021
15:15:26

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Assim sendo, oportunizo à empresa
manifestar-se sobre o que foi exposto.

Pregoeiro 17/09/2021
15:23:12

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Sr. licitante, darei o prazo de 5
(cinco) minutos, se caso a empresa queira manifestar.

Pregoeiro 17/09/2021
15:37:29

Para B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - Assim sendo, com espeque no § 9º
do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006, e de acordo com o item 3.3 do edital, farei a recusa da

Proposta de Preços ofertada pela empresa, excluindo do certame.
Pregoeiro 17/09/2021

15:47:42
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

30.734.754/0001-36 17/09/2021
15:52:39

Sim

Pregoeiro 17/09/2021
15:54:07

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para os itens 14 e 33, V. Sa. é o próximo

colocado para os referidos itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do
edital.

Pregoeiro 17/09/2021
15:55:10

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para
igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para os itens 14 (R$ 4,50) e 33(R$ 5,80)?

Pregoeiro 17/09/2021
15:56:36

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Desculpa o item 33 foi arrematado para outra empresa.

Pregoeiro 17/09/2021
15:57:19

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor desconsiderar o item 33, pois foi arrematado por outra
empresa.

30.734.754/0001-36 17/09/2021
15:59:16

Sra. Pregoeira o menor valor que consigo é R$ 4,75

Pregoeiro 17/09/2021
16:00:28

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, ok, consegue me enviar a proposta até as
17:00hs.

30.734.754/0001-36 17/09/2021
16:02:18

Sim. Agora.
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Pregoeiro 17/09/2021
16:03:38

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Farei a convocação.

Sistema 17/09/2021
16:03:43

Senhor fornecedor INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-36, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 17/09/2021
16:05:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.734.754/0001-36,
enviou o anexo para o ítem 14.

Pregoeiro 17/09/2021
16:07:28

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 17/09/2021
16:11:02

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:15:29

OLA, BOA TARDE

Pregoeiro 17/09/2021
16:19:37

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, na análise da demonstração
resultado do exercício - DRE (2020) não identifiquei a receita bruta e o período de escrituração está

01/08/2021 a 31/12/2021, peço manifestação da empresa.
07.464.749/0001-39 17/09/2021

16:20:32
irei verificar, 1 min

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:22:10

o periodo selecionado esta; 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:22:24

conseguiu identificar?

Pregoeiro 17/09/2021
16:23:04

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, retifica-se o período de
escrituração está 01/08/2020 a 31/12/2020.

Pregoeiro 17/09/2021
16:23:59

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, ressalto que fiz a consulta no
SICAF não está cadastrado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis.

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:24:59

foii enviado nos documentos e habilitação

Pregoeiro 17/09/2021
16:25:48

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, sim, informo que o período de
escrituração está 01/08/2020 a 31/12/2020.

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:28:00

1 min estou com o contador no telefone para entender

Pregoeiro 17/09/2021
16:29:11

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, precisa de quanto tempo?

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:33:51

Pregoeira, a Receita bruta é a soma da venda de produto + venda de mercadoria

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:34:29

o DRE apresentado é do ano todo de 1 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020,

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:35:51

já o período ds escrituração é o período que o contador responsável tem escriturado no nome dele, pois a
empresa trocou de contabilidade, mas o importante é que o DRE é de todo o ano, compreende?

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:37:05

quer fazer diligencia com o Contador?

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:39:05

pois a escrituração é o período que o contador esta responsável pela contabilidade da empresa somente
isto, mas que o DRE é do ano todo de 2020

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:43:17

ficou claro?

Pregoeiro 17/09/2021
16:44:07

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, sendo assim de acordo com
subitem 22.8 do Edital "É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:48:03

48-99168-5582 - e-mail: rodrigo@medcon.net.br dados do contador

Pregoeiro 17/09/2021
16:51:01

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, dessa forma, solicito que a
empresa esclareça documento apresentado Demonstração de Resultado do exercício (2020), no seguintes

itens: justifique o período de escrituração e demonstrar a receita bruta. Ressalto que a diligência será
realizada com a empresa.

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:52:32

qual o prazo? podemos enviar por e-mail? irei solicitar para o contador

Pregoeiro 17/09/2021
16:52:36

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, a empresa que deverá consultar
seu contador.

Pregoeiro 17/09/2021
16:53:14

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo até o dia
21/09/2021.

07.464.749/0001-39 17/09/2021
16:54:19

obrigada

Pregoeiro 17/09/2021
16:54:32

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, farei a convocação de anexo no
sistema do comprasnet, o prazo será até dia 21/09/2021 às 14:30hs.

Pregoeiro 17/09/2021
16:55:35

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, tem alguma dúvida?

Sistema 17/09/2021
16:59:52

Senhor fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.464.749/0001-39,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.

Pregoeiro 17/09/2021
17:00:51

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, diante da ausência de
manifestação da empresa, entenderei que não tem nenhuma dúvida.

Pregoeiro 17/09/2021
17:02:00

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Senhores(as) Licitantes, em atenção ao
Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim do expediente, realizarei a suspensão
temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura

para o dia 20/09/2021 (segunda-feira) às 09:00 horas, será destinada a continuidade do certame.
Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 17/09/2021
17:02:08

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021
- SRP, com previsão de reabertura para o dia 20/09/2021 (segunda-feira) às 09:00 horas, será destinada

a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 17/09/2021

17:02:47
Tenham uma boa tarde, peço que todos estejam online no chat na próxima sessão!

Pregoeiro 20/09/2021
09:00:34

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 20/09/2021
09:01:30

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/20201 -SRP. Pregoeira Monica Luiza
Vicznevski
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Pregoeiro 20/09/2021
09:02:46

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 20/09/2021
09:08:02

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

26.248.691/0001-30 20/09/2021
09:10:53

Bom dia, on line

Pregoeiro 20/09/2021
09:11:56

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta
do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 33, V. Sa. é o próximo colocado para os

referidos itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 20/09/2021

09:12:22
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para

igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 33(R$ 5,80)?
26.248.691/0001-30 20/09/2021

09:17:57
Já ofertamos nosso menor valor durante o certame.

Pregoeiro 20/09/2021
09:24:45

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta
de acordo com o valor do último lance, OK?

Sistema 20/09/2021
09:25:18

Senhor fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 33.

26.248.691/0001-30 20/09/2021
09:36:46

OK

Sistema 20/09/2021
09:37:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.248.691/0001-30, enviou
o anexo para o ítem 33.

Pregoeiro 20/09/2021
09:42:35

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Aguardem alguns minutos enquanto analiso a proposta.

Pregoeiro 20/09/2021
09:53:25

Para CAFE CANADA LTDA - Srs. Licitantes, em recente posicionamento o Tribunal de Contas da União
(TCU) exarou no Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário que a admissão de juntada de documentos que

apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os
princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes ...

Pregoeiro 20/09/2021
09:53:58

Para CAFE CANADA LTDA - ... e o oposto, ou seja, a inabilitação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse

público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
Pregoeiro 20/09/2021

09:54:09
Para CAFE CANADA LTDA - Ficou plasmado pelo TCU no mencionado acórdão que a vedação à inclusão de

novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, não alcança documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado

com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha.
Pregoeiro 20/09/2021

09:54:15
Para CAFE CANADA LTDA - Assim, a licitação visa assegurar a contratação da proposta mais vantajosa

para a Administração Pública e a igualdade de oportunidades de participação dos interessados, nos termos
do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93.

Pregoeiro 20/09/2021
09:54:19

Para CAFE CANADA LTDA - Dessa forma, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem ter
por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes

ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato.
Pregoeiro 20/09/2021

09:54:29
Para CAFE CANADA LTDA - Ressalte-se que à luz do recente posicionamento do TCU, ancorado na

jurisprudência da referida Corte de Contas - o que mostra claramente uma evolução nos entendimentos
jurisprudenciais no que diz respeito à temática do saneamento -, esta Pregoeira decidiu por acompanhar

tal posicionamento.
Pregoeiro 20/09/2021

09:54:51
Para CAFE CANADA LTDA - Portanto, com fundamento no item 8.13 do instrumento convocatório, que

oportuniza a Pregoeira o saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta
e/ou documentos de habilitação no transcorrer do certame, ....

Pregoeiro 20/09/2021
09:54:56

Para CAFE CANADA LTDA - ... e à luz da orientação do TCU quanto ao saneamento das propostas e
documentos de habilitação, irei efetuar o saneamento falhas e/ou ausências dos documentos de

habilitação.
Pregoeiro 20/09/2021

09:55:17
Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

34.798.344/0001-00 20/09/2021
09:59:03

Sim

Pregoeiro 20/09/2021
10:03:36

Para CAFE CANADA LTDA - Nos documentos de habilitação ficou faltando as declarações que constam no
subitens 8.7.2 e 8.7.3 do Edital.

Pregoeiro 20/09/2021
10:05:17

Para CAFE CANADA LTDA - 8.7.2. Declaração da empresa licitante, de que será apresentada no ato da
assinatura do contrato Alvará Sanitário da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal

ou Estadual, demonstrando que a empresa está apta para desempenhar suas atividades, qual seja, a
comercialização de alimentos destinados ao consumo humano, nos termos ....

Pregoeiro 20/09/2021
10:05:56

Para CAFE CANADA LTDA - da Lei Municipal 8.741/2008 e Lei Estadual n°. 16.140/2007;

Pregoeiro 20/09/2021
10:06:15

Para CAFE CANADA LTDA - 8.7.3. Declaração da empresa licitante, de que será apresentada no ato da
assinatura do contrato, a comprovação de propriedade por Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo ou Contrato de Prestação de Serviço de Transporte ou de Locação de Veículo, no mínimo de 01

(um) veículo em condições adequadas de transporte do objeto desta licitação, ....
Pregoeiro 20/09/2021

10:06:21
Para CAFE CANADA LTDA - de modo a garantir proteção contra contaminações e deteriorações,

acompanhado do “Certificado de Vistoria de Veículos”, expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal ou Estadual de Saúde, nos termos da Lei Municipal 8.741/2008 e Lei Estadual n°. 16.140/2007;

Pregoeiro 20/09/2021
10:09:45

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, tem alguma dúvida?

34.798.344/0001-00 20/09/2021
10:11:59

Infelizmente não teria o certificado de vistoria do veiculo. Uma vez que o material é despachado via
transportadora

Pregoeiro 20/09/2021
10:35:17

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, de acordo com o "subitem 20.7.3.2 - Se a licitante apresentar
veículo(s) de terceiro, deverá anexar contrato(s) de prestação de serviço de transporte ou de locação de

veículo, firmado entre o(s) proprietário(s) do(s) veículo(s) e a licitante, devidamente registrado(s) ou com
firma reconhecida em Cartório Público ...

Pregoeiro 20/09/2021
10:36:41

Para CAFE CANADA LTDA - e com Certificado de Inspeção dos referidos Veículos contratados, nos termos
do item acima", questiono se a transportadora conforme o Senhor menciona tem o certificado de inspeção

do veículo?
Pregoeiro 20/09/2021

10:43:03
Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, aguardo resposta?

34.798.344/0001-00 20/09/2021
10:44:19

Não terei como atender...

Pregoeiro 20/09/2021
10:51:45

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, infelizmente terei que inabilita-lo, por descumprimento do subitem
8.7.3 do Edital "8.7.3. Declaração da empresa licitante, de que será apresentada no ato da assinatura do

contrato, a comprovação de propriedade por Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou
Contrato de Prestação de Serviço de Transporte ou de Locação de Veículo,...
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Pregoeiro 20/09/2021
10:52:04

Para CAFE CANADA LTDA - no mínimo de 01 (um) veículo em condições adequadas de transporte do
objeto desta licitação, de modo a garantir proteção contra contaminações e deteriorações, acompanhado

do “Certificado de Vistoria de Veículos”, expedido pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal ou
Estadual de Saúde, nos termos da Lei Municipal 8.741/2008 ...

Pregoeiro 20/09/2021
10:52:17

Para CAFE CANADA LTDA - e Lei Estadual n°. 16.140/2007;

Pregoeiro 20/09/2021
10:58:25

Para CAFE CANADA LTDA - Sr. licitante, neste momento farei a inabilitação no sistema.

Pregoeiro 20/09/2021
11:02:16

Para CAFE CANADA LTDA - Comunico a todos que após os documentos de habilitação apresentados pela
empresa CAFÉ CANADA LTDA não comprovam o atendimento da qualificação exigida no item 8.7.3 do

Edital, razão pela qual promoverei neste momento a inabilitação da licitante no sistema.
Pregoeiro 20/09/2021

11:04:23
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/09/2021
11:17:18

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/09/2021
11:38:43

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 20/09/2021
11:42:00

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da inabilitação da proposta do(s)
licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para o referido item.

Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
19.987.085/0001-71 20/09/2021

11:43:01
Bom dia, estamos online! Só um momento, qual valor para negociação?

Pregoeiro 20/09/2021
11:43:19

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da inabilitação da proposta do(s)
licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para os referidos

itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 20/09/2021

11:43:50
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para igualá-lo ao

ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
19.987.085/0001-71 20/09/2021

11:47:45
Não conseguimos chegar ao valor de R$ 9,00.

Pregoeiro 20/09/2021
11:49:09

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de
acordo com o valor do último lance na próxima sessão, ok?

19.987.085/0001-71 20/09/2021
11:52:46

Sr. Pregoeira estamos em contato com a fábrica e fomos informados que o café teve um aumento muito
grande nesses últimos dias. Sendo assim nem o preço que ofertamos conseguimos manter. Podemos

pegar um documento da industria que comprove isso? Para enviar para vocês?
Pregoeiro 20/09/2021

11:56:19
Sr. licitante, peço que me envie o documento para fazer análise do pedido de desclassificação.

Pregoeiro 20/09/2021
11:57:04

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, peço que me envie o documento para fazer análise do pedido
de desclassificação.

Pregoeiro 20/09/2021
11:59:31

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, farei a convocação no sistema após horário do almoço, ok?

Pregoeiro 20/09/2021
12:02:32

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e
considerando o advento do horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao
Pregão Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 20/09/2021 (segunda-feira)

às 15:00horas, será destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 20/09/2021

12:02:43
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 20/09/2021 (segunda-feira) às 15:00horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 20/09/2021
12:03:02

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 20/09/2021
15:01:20

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 20/09/2021
15:01:56

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - SRP.

Pregoeiro 20/09/2021
15:02:11

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 20/09/2021
15:08:51

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

19.987.085/0001-71 20/09/2021
15:10:07

Boa tarde, estamos online!

Pregoeiro 20/09/2021
15:17:42

Sr. licitante, conseguiu o documento da fabricante?

Pregoeiro 20/09/2021
15:22:54

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, conseguiu o documento da fabricante?

19.987.085/0001-71 20/09/2021
15:25:16

O Fabricante nos passou algumas notícias de aumento e a última tabela de preço de setembro. Pedi que
me envia uma tabela de preço que estava sendo utilizada em agosto época da licitação.

Pregoeiro 20/09/2021
15:25:21

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, conseguiu o documento da fabricante?

Pregoeiro 20/09/2021
15:33:07

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, alerto quanto a possibilidade de aplicação das sanções prevista
no item 13 e subitens do edital, na forma disciplinada no Decreto Municipal n.º 2271/2020, peço que

comprove o seu pedido de desclassificação.
19.987.085/0001-71 20/09/2021

15:38:22
Boa tarde, estamos aguardando o documento da indústria Odebrecht. Porém necessitamos de prazo, eles

já se comprometeram a enviar.
19.987.085/0001-71 20/09/2021

15:38:55
Temos a nova tabela emitida setembro. Já podemos anexar ela.

Pregoeiro 20/09/2021
15:49:31

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, peço que me envie os documentos que já tem a justificativa do
pedido de desclassificação e tabela nova de setembro que já, e fica pendente o documento da indústria

odebrecht, ok?
Pregoeiro 20/09/2021

15:56:15
Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, aguardo a resposta.

Pregoeiro 20/09/2021
16:08:58

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, farei a convocação do anexo para que seja enviado o
documento, ok?

Sistema 20/09/2021
16:10:44

Senhor fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

19.987.085/0001-71 20/09/2021
16:34:57

Estamos enviando os documentos.
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Sistema 20/09/2021
16:35:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.987.085/0001-71, enviou o anexo
para o ítem 19.

Pregoeiro 20/09/2021
16:43:26

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, aguarde alguns minutos!

Pregoeiro 20/09/2021
16:51:44

Para NSA SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante, aceito o pedido de desclassificação da proposta da empresa
NSA SOLUÇÕES EIRELI ofertada para o item 19, tendo em vista, que o lance ofertado pela empresa a
época da sessão de lance está inexequível, sendo motivos são justos, para sua desclassificação, nos

termos dos itens 7.3 e subitens 7.3.5.
Pregoeiro 20/09/2021

16:55:33
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021
- SRP, com previsão de reabertura para o dia 21/09/2021 (terça-feira) às 09:00horas, será destinada a

continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 20/09/2021

16:55:47
Tenham uma boa tarde!

Sistema 20/09/2021
18:10:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.464.749/0001-39, enviou o anexo para o ítem 28.

Pregoeiro 21/09/2021
09:13:05

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 21/09/2021
09:13:49

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 SRP.

Pregoeiro 21/09/2021
09:14:10

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 21/09/2021
09:18:30

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

36.782.020/0001-09 21/09/2021
09:19:55

Bom dia! Sim.

Pregoeiro 21/09/2021
09:35:55

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da inabilitação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para

os referidos itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 21/09/2021

09:36:53
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado

para igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
36.782.020/0001-09 21/09/2021

09:38:02
Bom dia! Irei verificar

36.782.020/0001-09 21/09/2021
09:47:30

Verifiquei e infelizmente chegamos ao nosso menor preço

Pregoeiro 21/09/2021
09:50:25

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, ok, irei convocar anexo para o envio da
proposta, tudo bem?

36.782.020/0001-09 21/09/2021
09:53:01

Sim, tudo bem

Sistema 21/09/2021
09:56:52

Senhor fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 19.

Pregoeiro 21/09/2021
10:03:39

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item
6.11.1 do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o

último lance ofertado após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no
Anexo III do edital.

Pregoeiro 21/09/2021
10:03:49

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Ressalto que, nos termos do item 6.11.1 do edital, o
prazo inicial assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a contar da
convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das

circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do
licitante,

Pregoeiro 21/09/2021
10:03:59

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - nos termos do item 6.11.1.1 do edital.

Pregoeiro 21/09/2021
10:04:06

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - A proposta deverá conter todas as informações e
declarações conforme modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como
vir acompanhada dos documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.

Pregoeiro 21/09/2021
10:04:15

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is)
do(s) ITEMde forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê

o item 7.2.1.3 do edital.
Pregoeiro 21/09/2021

10:04:21
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar

os valores registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.
Sistema 21/09/2021

10:04:51
Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-

09, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro 21/09/2021

10:57:06
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, aguarde mais alguns instantes enquanto

analiso.
Pregoeiro 21/09/2021

11:44:50
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº

1.689/2009-P e considerando o advento do horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do
certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia

21/09/2021 (terça-feira) às 14:30horas, será destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 21/09/2021

11:44:58
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 21/09/2021 (terça-feira) às 14:30horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 21/09/2021
11:45:15

Peço que todos estejam online, na próxima sessão!

Pregoeiro 21/09/2021
11:45:38

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 21/09/2021
14:34:32

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 21/09/2021
14:34:51

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2027.

Pregoeiro 21/09/2021
14:35:08

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 21/09/2021
14:39:59

Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pela empresa NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA para o item 19 comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual

promoverei neste momento a aceitação da proposta do licitante no sistema.
Pregoeiro 21/09/2021

14:53:46
Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?
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07.464.749/0001-39 21/09/2021
14:54:56

Ola Boa Tarde,

07.464.749/0001-39 21/09/2021
14:55:32

o Balanço já esta atualizado no Sicaf com a Receita Bruta

07.464.749/0001-39 21/09/2021
14:57:13

por gentileza abra um campo que eu anexo aqui tbem, obrigada

Pregoeiro 21/09/2021
15:00:02

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, aguarde uns minutos enquanto
analiso.

07.464.749/0001-39 21/09/2021
15:01:40

ok obrigada fico no aguardo, estou à disposição

Pregoeiro 21/09/2021
15:12:54

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, realizei análise está tudo certo.

07.464.749/0001-39 21/09/2021
15:13:31

ah ok obrigada, estamos ã disposição

07.464.749/0001-39 21/09/2021
15:14:07

será necessário o envio da amostra?

Pregoeiro 21/09/2021
15:15:24

Para MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - Sr. licitante, não há necessidade.

07.464.749/0001-39 21/09/2021
15:16:53

obrigada

Pregoeiro 21/09/2021
15:41:39

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

36.782.020/0001-09 21/09/2021
15:47:53

Boa tarde! Sim

Pregoeiro 21/09/2021
16:05:35

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, verifique nos documentos habilitação consta
os o balanço de abertura de (2020), porém deveria ter apresentado o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, conforme consta no item
8.6.2 do Edital; e apresentou atestados de capacidade técnica que não comprovou a capacidade técnica...

Pregoeiro 21/09/2021
16:07:19

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - da licitante para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da presente licitação, conforme consta no item 8.7.1.1 do Edital.

36.782.020/0001-09 21/09/2021
16:13:21

Boa tarde! Iremos verificar

Pregoeiro 21/09/2021
16:20:30

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, já verificou?

36.782.020/0001-09 21/09/2021
16:24:27

Estou verificando com a contabilidade.

36.782.020/0001-09 21/09/2021
16:30:03

Verifiquei. O prazo de validade do balanço patrimonial é de 1 ano. Sendo assim, ainda estamos dentro de
nosso prazo de validade, não sendo considerado vencido.

36.782.020/0001-09 21/09/2021
16:30:42

Quanto a capacidade técnica, gostaria que eu faça o anexo?

Pregoeiro 21/09/2021
16:32:04

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr. licitante, a empresa será inabilitada por não
apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, descumprindo o
subitem 8.6.2 do Edital e por apresentar o atestado capacidade técnica que não comprova a capacidade
técnica da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com objeto da presente ...

Pregoeiro 21/09/2021
16:32:24

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - licitação.

Pregoeiro 21/09/2021
16:42:11

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Referente ao balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício, na forma da lei, de acordo com seu próprio contrato na cláusula nono "ao
termino do exercício social a empresa deve proceder o elaboração o balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico".
Pregoeiro 21/09/2021

16:47:17
Comunico a todos que após os documentos de habilitação apresentados pela empresa NEX TEXTIL

ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA não comprovam o atendimento da qualificação economia-financeira e
técnico exigida no item 8.6.2 e 8.7.1.1 do Edital, razão pela qual promoverei neste momento a

inabilitação da licitante no sistema.
Pregoeiro 21/09/2021

16:53:18
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento fim do
expediente, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 -
SRP, com previsão de reabertura para o dia 22/09/2021 (quarta-feira) às 09:00horas, será destinada a

continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 21/09/2021

16:54:26
Tenham uma boa tarde!

Pregoeiro 22/09/2021
09:03:48

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 22/09/2021
09:04:03

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - SRP.

Pregoeiro 22/09/2021
09:04:31

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 22/09/2021
09:05:01

Senhores licitantes, alguns minutos!

Pregoeiro 22/09/2021
09:10:40

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 22/09/2021
09:29:38

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 22/09/2021
09:33:05

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

28.055.048/0001-16 22/09/2021
09:39:14

Bom Dia!

Pregoeiro 22/09/2021
09:40:46

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da inabilitação da proposta do(s)
licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para os referidos

itens. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 22/09/2021

09:41:06
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para igualá-lo

ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
28.055.048/0001-16 22/09/2021

09:42:04
Qual é o preço de referencia ?

28.055.048/0001-16 22/09/2021
09:43:09

Pedimos desclassificação para o item, visto que o preço do produto já superou o preço do lance

28.055.048/0001-16 22/09/2021 Sendo assim solicitamos a nossa desclasssificação.
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09:43:42
Pregoeiro 22/09/2021

09:47:26
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, então pede desclassificação para o item em relação ao seu

preço que está dentro do estimado?
28.055.048/0001-16 22/09/2021

09:48:20
Sim, pedimos desclassificação.

28.055.048/0001-16 22/09/2021
09:52:20

O preço do Produto subiu muito nos últimos meses, so o preço do café já é R$ 18,00 o KG. Sem impostos,
custo do Frete, Embalagens, Lucro

Pregoeiro 22/09/2021
09:53:30

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr(a).Licitante, alerto acerca da possibilidade de aplicação das sanções
previstas no item 13 e subitens do edital, na forma disciplinada no Decreto Municipal n.º 2271/2020,

tendo em vista que o pedido de desclassificação de sua proposta para o item 19...
Pregoeiro 22/09/2021

09:53:36
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - poderá ser tido como não manutenção desta. Deseja manter seu pedido

de desclassificação da proposta ofertada?
28.055.048/0001-16 22/09/2021

09:56:16
o Preço do produto do mercado, já superou o preço de venda da licitação. Como disse ai so o produto

custa 18,00, sem impostos, Lucro, Frete, Embalagem
Pregoeiro 22/09/2021

10:11:19
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, tem algum documento fabricante que comprove esse

ajuste de preço?
Pregoeiro 22/09/2021

10:25:08
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, aguardo seu posicionalmente?

28.055.048/0001-16 22/09/2021
10:28:00

Bom Dia! Somos fabricante do nosso produto. Posso enviar uma nota fiscal do Produtor.

28.055.048/0001-16 22/09/2021
10:28:29

So abrir o Anexo que eu envio.

Pregoeiro 22/09/2021
10:34:32

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, farei a convocação neste momento.

Sistema 22/09/2021
10:34:40

Senhor fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

Sistema 22/09/2021
10:50:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16, enviou o
anexo para o ítem 19.

28.055.048/0001-16 22/09/2021
10:51:53

Acabei de enviar o Anexo, assim o preço da saca do produto = 900/48 = R$ 18,75

28.055.048/0001-16 22/09/2021
10:52:32

Esse é o preço do produto hoje sem os adicionais, o que ficaria inviável a entrega

Pregoeiro 22/09/2021
10:56:39

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, peço que aguarde alguns minutos enquanto analiso .

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:12:40

ok

Pregoeiro 22/09/2021
11:14:55

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, tenho alguma dúvidas quanto a nota fiscal, não ficou claro,
preciso saber qual o valor que do pacote do café de 500g?

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:15:42

Esse ai é so o valor bruto do café

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:17:12

no caso uma saca de café hoje vale em torno de R$ 900,00. Uma saca de café depois de torrado e moído
ela chega aproximadamente a 48KG +- 49 KG. Assim so o preço bruto do produto sem impostos é R$

18,75
28.055.048/0001-16 22/09/2021

11:22:46
mais alguma duvida ?

Pregoeiro 22/09/2021
11:26:50

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, tenho mais uma pergunta a nota fiscal apresentada foi na
data do dia 02/08/2021 e a abertura do certame aconteceu no dia 18/08/2021, a empresa estava ciente

do valor estimado do objeto.
28.055.048/0001-16 22/09/2021

11:30:15
O produto teve mais aumento ainda. Temos notas novas que comprovam.

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:30:43

por esses e outro fatores, solicitamos nossa desclassificação.

Pregoeiro 22/09/2021
11:34:22

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, vou convocar para enviar anexo, ok?

Sistema 22/09/2021
11:34:46

Senhor fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 19.

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:38:45

A nossa contabilidade já saiu para almoço, tenho quanto tempo para o envio ? 2 horas ?

28.055.048/0001-16 22/09/2021
11:39:05

podemos fazer uma pausa e voltar as 13:00 ?

Pregoeiro 22/09/2021
11:53:09

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, tudo bem, a licitação retornar somente amanhã as
09:00hs, na próxima sessão a empresa envia o documento, ressalto que a convocação ficará em aberta

se caso a empresa quiser poderá enviar o documento.
Pregoeiro 22/09/2021

11:55:29
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 23/09/2021 (quinta-feira) às 09:00 horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 22/09/2021
11:55:46

Tenham um bom dia!

Pregoeiro 22/09/2021
11:56:02

Peço que todos estejam online na próxima sessão.

Pregoeiro 23/09/2021
09:03:52

Bom dia, Senhores licitantes !

Pregoeiro 23/09/2021
09:04:12

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - SRP.

Pregoeiro 23/09/2021
09:04:37

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 23/09/2021
09:04:59

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
09:09:13

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
09:10:53

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
09:11:43

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?
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Pregoeiro 23/09/2021
09:24:13

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para manifestação da
empresa no chat, se caso a empresa não manifeste irei desclassifica-la e sugerir penalidade.

Pregoeiro 23/09/2021
09:39:12

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, tendo em vista, foi concedido o prazo para manifestação da
empresa para justificar o pedido de desclassificação, e a mesma não manifestou no chat do sistema.

Diante disso, como a empresa não enviou nenhum documento que comprove seu pedido de
desclassificação, não aceito o pedido de desclassificação, farei a convocação para o envio da proposta

Pregoeiro 23/09/2021
09:39:53

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr(a). Licitante, neste momento, nos termos do item 6.11.1 do edital,
farei a convocação do anexo para envio da proposta de preço retificada conforme o último lance ofertado
após a negociação efetuada pela Pregoeira e de acordo com o modelo disponível no Anexo III do edital.

Pregoeiro 23/09/2021
09:40:05

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Ressalto que, nos termos do item 6.11.1 do edital, o prazo inicial
assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a contar da convocação pelo

sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das circunstâncias ou, havendo
justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante...

Pregoeiro 23/09/2021
09:40:13

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - nos termos do item 6.11.1.1 do edital.

Pregoeiro 23/09/2021
09:40:21

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - A proposta deverá conter todas as informações e declarações conforme
modelo do ANEXO III do edital, conforme prevê o item 7.2.1.6 do edital, bem como vir acompanhada dos

documentos constantes dos itens 7.2.1.7.1 e 7.2.1.7.2 do edital, conforme o caso.
Pregoeiro 23/09/2021

09:40:27
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Peço que, se necessário, ajuste o(s) preço(s) total(is) do(s) ITEMde

forma que não resulte(m) em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, conforme prevê o item 7.2.1.3
do edital.

Pregoeiro 23/09/2021
09:40:40

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Cumpre ressaltar ainda que não é permitido aumentar os valores
registrados via lance, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.811/2014.

Pregoeiro 23/09/2021
09:41:20

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Ressalto que a convocação para envio de documento foi realizada
ontem, mas a empresa não enviou nenhum documento.

Pregoeiro 23/09/2021
09:42:25

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, como a convocação foi feita neste momento o prazo será
contato para o envio da proposta ajustada, o prazo irá até 11:42.

Sistema 23/09/2021
11:14:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SORETTO DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 28.055.048/0001-16, enviou o
anexo para o ítem 19.

Pregoeiro 23/09/2021
11:18:12

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
11:23:48

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, no envio do anexo no sistema a empresa enviou a nota
fiscal, a empresa deveria ter enviado a proposta conforme foi mencionado no chat.

Pregoeiro 23/09/2021
11:29:52

Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para a manifestação da
empresa, quanto ao não envio da proposta, a não manifestação no chat, farei a desclassificação da

empresa, e irei sugerir a penalidade de acordo com item 13 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

11:45:26
Para SORETTO DO BRASIL LTDA - Senhores(as) Licitantes, comunico que a empresa SORETTO DO BRASIL

LTDA não enviou a proposta de preços final nos termos do item 7.3 e subitens do edital adequada ao
último lance após a negociação, conforme prevê o item 6.11.1 do instrumento convocatório, razão pela

qual a proposta de preços apresentada pela referida empresa fica desclassificada.
Pregoeiro 23/09/2021

11:48:01
Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do
horário do almoço, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n.

025/2021 - SRP, com previsão de reabertura para o dia 23/09/2021 (quinta-feira) às 14:30 horas, será
destinada a continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.

Pregoeiro 23/09/2021
11:48:30

Peço que todos estejam online na próxima sessão!

Pregoeiro 23/09/2021
11:48:40

Obrigada pela participação!

Pregoeiro 23/09/2021
14:32:21

Bom dia, Senhores licitantes !

Pregoeiro 23/09/2021
14:32:31

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - SRP.

Pregoeiro 23/09/2021
14:32:42

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 23/09/2021
14:34:15

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 23/09/2021
14:35:54

boa tarde estou sim

Pregoeiro 23/09/2021
14:36:40

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta do(s)
licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para o referido item.

Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

14:36:49
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para igualá-lo ao

ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
21.564.610/0001-98 23/09/2021

14:38:01
boa tarde não consigo chegar a este valor pois o produto teve um grande alteração de valor

Pregoeiro 23/09/2021
14:41:52

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de lances para o
ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de V. Sa. não ter

aceito reduzir o preço a patamar compatível com o estimado, a proposta ofertada por V. Sa. fica
desclassificada, por estar acima do preço estimado pela Administração, ....

Pregoeiro 23/09/2021
14:42:02

Para SOTO COMERCIO EIRELI - nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.

21.564.610/0001-98 23/09/2021
14:42:31

ok

Pregoeiro 23/09/2021
14:42:58

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, farei a desclassificação da proposta neste momento no
sistema.

Pregoeiro 23/09/2021
14:46:38

Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
14:48:17

Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
14:50:07

Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos)
para manifestação, se caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não tem

interesse em negociar o item.
Pregoeiro 23/09/2021

14:55:07
Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da

desclassificação da proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o
próximo colocado para o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11

do edital.
Pregoeiro 23/09/2021 Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu
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14:55:14 preço ofertado para igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
Pregoeiro 23/09/2021

15:08:55
Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, tendo em vista, que a empresa
não manifestou interesse em negociar o valor ofertado para o item 19 por estar acima do estimado pela

Administração, a proposta será desclassificação, nos termo do itens 7.3 e 7.3.2 do Edital.
Pregoeiro 23/09/2021

15:17:40
Para WAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa.

na fase de lances para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em
decorrência de V. Sa. não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica

desclassificada, por estar acima do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2
do edital.

Pregoeiro 23/09/2021
15:18:38

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
15:19:59

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
15:32:51

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
15:33:45

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para

o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

15:33:59
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para

igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
Pregoeiro 23/09/2021

15:38:55
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para

manifestação, se caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não tem interesse em
negociar o item.

30.734.754/0001-36 23/09/2021
15:43:46

Boa TARDE

Pregoeiro 23/09/2021
15:44:14

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para

o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

15:44:21
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para

igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
30.734.754/0001-36 23/09/2021

15:44:35
Infelizmente não conseguimos

Pregoeiro 23/09/2021
15:47:04

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, não consegue reduzir até ao estimado (R$
9,22)?

30.734.754/0001-36 23/09/2021
15:49:13

Infelizmente não

Pregoeiro 23/09/2021
15:49:39

Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de
lances para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de
V. Sa. não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica desclassificada, por estar

acima do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

15:50:18
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - retificação da redação: Sr(a). Licitante, o preço alcançado por

V. Sa. na fase de lances para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim,
em decorrência de V. Sa. não ter aceito reduzir o preço a patamar compatível com o estimado, a proposta

ofertada por V. Sa. fica desclassificada, por estar acima do preço estimado...
Pregoeiro 23/09/2021

15:50:44
Para INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do

edital.
30.734.754/0001-36 23/09/2021

15:51:05
ok

Pregoeiro 23/09/2021
15:53:28

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
15:55:08

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
15:59:20

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta
do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para o referido

item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

15:59:30
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para

igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
Pregoeiro 23/09/2021

15:59:54
Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para manifestação, se
caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não tem interesse em negociar o item.

Pregoeiro 23/09/2021
16:07:45

Para PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de lances
para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de V. Sa.
não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica desclassificada, por estar acima

do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

16:11:29
Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
16:11:39

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da
desclassificação da proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o

próximo colocado para o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11
do edital.

Pregoeiro 23/09/2021
16:11:47

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir
seu preço ofertado para igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?

Pregoeiro 23/09/2021
16:24:45

Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr. licitante, darei um prazo de 5
(minutos) para manifestação, se caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não

tem interesse em negociar o item.
Pregoeiro 23/09/2021

16:31:49
Para REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por
V. Sa. na fase de lances para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim,

em decorrência de V. Sa. não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica
desclassificada, por estar acima do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2

do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

16:35:12
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
16:35:21

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para

o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

16:35:30
Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado

para igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
Pregoeiro 23/09/2021 Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para
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16:39:09 manifestação, se caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não tem interesse em
negociar o item.

Pregoeiro 23/09/2021
16:49:15

Para DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de
lances para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de
V. Sa. não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica desclassificada, por estar

acima do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

16:49:45
Para C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 23/09/2021
16:49:58

Para C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para o item 19, V. Sa. é o próximo colocado para

o referido item. Dessa forma, convoco-o para negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

16:50:05
Para C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para

igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para o item 19 (R$ 9,00)?
Pregoeiro 23/09/2021

16:53:04
Para C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, darei um prazo de 5 (minutos) para manifestação,

se caso a empresa não manifeste dentro desse prazo, entenderei que não tem interesse em negociar o
item.

Pregoeiro 23/09/2021
16:59:34

Para C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a). Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de lances
para o ITEM 19 é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de V. Sa.
não manifestar interesse em negociar, a proposta ofertada por V. Sa. fica desclassificada, por estar acima

do preço estimado pela Administração, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro 23/09/2021

17:00:58
Tendo em vista a desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas e/ou inabilitação de

todas as empresas participantes para o ITEM 19, e considerando não existirem empresas remanescentes,
este fica fracassado.

Pregoeiro 23/09/2021
17:03:02

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento fim do
expediente, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão Eletrônico n. 025/2021 -
SRP, com previsão de reabertura para o dia 24/09/2021 (sexta-feira) às 14:30 horas, será destinada a

continuidade do certame. Pregoeira Monica L. V.
Pregoeiro 23/09/2021

17:03:09
Obrigada pela participação!

Pregoeiro 23/09/2021
17:03:17

Peço que todos estejam online na próxima sessão!

Pregoeiro 24/09/2021
14:37:51

Boa tarde, senhores licitantes!

Pregoeiro 24/09/2021
14:41:44

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e tendo em vista que órgão técnico
(SME) não finalizou análise das fichas técnicas dos itens 23/24, 46/47, 48/49 e 50/51 apresentada pela

SOTO COMÉRCIO EIRELI, realizarei a suspensão temporária do certame,...
Pregoeiro 24/09/2021

14:42:48
com previsão de reabertura para 27/09/2021(segunda-feira), às 14:30horas. Pregoeira Monica Luiza

Vicznevski
Pregoeiro 27/09/2021

14:34:22
Boa Tarde, Senhores Licitantes!

Pregoeiro 27/09/2021
14:34:48

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 025/2020 - SRP.

Pregoeiro 27/09/2021
14:34:56

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 27/09/2021
14:35:55

Aguardem alguns!

Pregoeiro 27/09/2021
14:50:00

Comunico a todos que a Secretária Municipal de Educação – SME emitiu despacho nº 395/2021 – Diretora
de Administração Educacional que aprovou a ficha técnica do fabricante “ODERICH” com a marca

“PETITOSA” dos itens 23/24.
Pregoeiro 27/09/2021

14:50:20
Já a ficha técnica do fabricante RF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA com a marca “DI POLPA” dos itens

46/47, 48/49 e 50/51 contém conservantes INS 211 E INS 223, estando em desacordo com as
especificações técnicas contidas em Edital.

Pregoeiro 27/09/2021
14:54:46

Comunico a todos que está disponível no site da prefeitura de Goiânia o Parecer emitido por meio do
despacho nº 395/2021 - Diretoria de Administração e ratificado pelo Secretário por meio do Despacho nº

6841/2021 - SME,
(https://www10.goiania.go.gov.br/DadosINTER/PUBLIC/PREG%c3%83OELETR%c3%94NICO-

SEMAD/2021/arq_1595631.pdf).
Pregoeiro 27/09/2021

15:05:24
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 27/09/2021
15:09:49

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 27/09/2021
15:14:31

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 27/09/2021
15:26:32

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 27/09/2021
15:29:16

Comunico a todos que neste momento farei a desclassificação no sistema da empresa SOTO COMERCIO
EIRELI para os itens 46/47, 48/49 e 50/51.

Pregoeiro 27/09/2021
15:35:52

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 27/09/2021
15:39:49

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 27/09/2021
15:40:27

Sim

21.564.610/0001-98 27/09/2021
15:40:34

Boa tarde

Pregoeiro 27/09/2021
15:41:58

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr(a). Licitante, o item 8.13 do edital oportuniza à Pregoeira o
saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na proposta e/ou documentos de

habilitação no transcorrer do certame e...
Pregoeiro 27/09/2021

15:42:08
Para SOTO COMERCIO EIRELI - e de acordo com item “7.5 A critério do(a) Pregoeiro(a), poderão ser

relevados erros ou omissões formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
Pregoeiro 27/09/2021

15:43:08
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, percebi que na ficha técnica apresentada consta a marca a
petitosa, no entanto na proposta a empresa enviou a marca oderich, farei a convocação da proposta da

empresa no sistema corrigida, ok.
21.564.610/0001-98 27/09/2021

15:43:55
Ok

Pregoeiro 27/09/2021
15:53:16

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, tendo em vista, a obtenção da proposta mais vantajosa, em
respeito ao princípio do formalismo moderado e o menor preço, o fabricante é Oderich, ficou caracterizado
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um erro na proposta, farei a convocação no sistema para o envio da proposta corrigida.
Pregoeiro 27/09/2021

15:53:56
Para SOTO COMERCIO EIRELI - Ressalto que, nos termos do item 6.11.1 do edital, o prazo inicial

assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a contar da convocação pelo
sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das circunstâncias ou, havendo

justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante, ...
Pregoeiro 27/09/2021

15:54:25
Para SOTO COMERCIO EIRELI - nos termos do item 6.11.1.1 do edital.

Sistema 27/09/2021
15:54:43

Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 23.

Pregoeiro 27/09/2021
15:56:15

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

07.662.336/0001-69 27/09/2021
15:57:24

Boa tarde, sim Sra. Pregoeira

Pregoeiro 27/09/2021
16:03:18

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr(a). Licitante, em decorrência da
desclassificação da proposta do(s) licitante(s) anteriormente classificado(s) para os itens 46/47, 48/49 e
50/51 V. Sa. é o próximo colocado para os referidos itens, Dessa forma, convoco-o para negociação, nos

termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 27/09/2021

16:04:12
Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, antes de fazer a
negociação dos itens 46/47, 48/49 e 50/51, questiono nas especificações do produto com a marca

CONGEFRUTAS consta aditivos químicos?
07.662.336/0001-69 27/09/2021

16:06:52
100% natural sem aditivos químicos, conservantes e acidulantes

Pregoeiro 27/09/2021
16:10:08

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr(a).Licitante, seria possível reduzir
seu preço ofertado para igualá-lo ao ofertado pelo licitante primeiro colocado para os itens 46/47 (R$

5,10), 48/49 (R$ 5,80) e 50/51 (R$ 5,80)?
07.662.336/0001-69 27/09/2021

16:14:34
Sra. Licitante não conseguimos reduzir mais, os preços são 46/47= 5,30, 48/49=5,90 e 50/51= 6,00, já

estão no nosso mínimo.
Pregoeiro 27/09/2021

16:17:08
Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, tudo bem, teria como

me enviar juntamente com a proposta a ficha técnica do produto?
07.662.336/0001-69 27/09/2021

16:18:36
ok! envio sim

Pregoeiro 27/09/2021
16:20:45

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, farei a convocação do
envio da proposta.

Pregoeiro 27/09/2021
16:20:58

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Ressalto que, nos termos do item
6.11.1 do edital, o prazo inicial assegurado para envio da proposta readequada é de até 02 (duas) horas a
contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pela Pregoeira a depender das

circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do
licitante,

Pregoeiro 27/09/2021
16:21:06

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - nos termos do item 6.11.1.1 do
edital.

Sistema 27/09/2021
16:22:35

Senhor fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.

Sistema 27/09/2021
16:23:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, enviou o anexo para o ítem 46.

Pregoeiro 27/09/2021
16:30:23

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, faltou a ficha técnica do
caju?

07.662.336/0001-69 27/09/2021
16:31:59

Sra. Pregoeira, poderia reabrir pra que eu encaminhe, ficou fora do anexo

Pregoeiro 27/09/2021
16:34:22

Para A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - Sr. licitante, ok.

Sistema 27/09/2021
16:34:39

Senhor fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.

Sistema 27/09/2021
16:36:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.662.336/0001-69, enviou o anexo para o ítem 46.

Pregoeiro 27/09/2021
16:58:10

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do fim
do expediente desta pregoeira, realizarei a suspensão temporária do certame referente ao Pregão

Eletrônico n. 025/2021 - SRP,...
Pregoeiro 27/09/2021

16:59:01
com previsão de reabertura para o dia 28/09/2021 (terça-feira) às 09:30 horas, será destinada a

continuidade do certame. Pregoeira Monica Luiza Vicznevski
Pregoeiro 27/09/2021

17:00:48
Sr. licitante, empresa SOTO COMERCIO EIRELI irei suspender prazo de envio da proposta retificada, o

restante do prazo será contado na próxima sessão.
Sistema 27/09/2021

17:01:07
Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, o prazo para envio de

anexo para o ítem 23 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 27/09/2021

17:06:26
Obrigada pela participação!

Pregoeiro 28/09/2021
09:00:01

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 28/09/2021
09:00:19

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 020/2021.

Pregoeiro 28/09/2021
09:00:30

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 28/09/2021
09:00:55

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 28/09/2021
09:03:09

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, encontra-se online?

21.564.610/0001-98 28/09/2021
09:04:49

BOM DIA

Pregoeiro 28/09/2021
09:09:44

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, sessão anterior a pregoeira encerrou o prazo para envio da
proposta retificada, informou que o prazo restante seria contado na próxima sessão, o tempo restante

para envio da proposta será contado 55 minutos, farei a convocação neste momento para envio.
Sistema 28/09/2021

09:10:02
Senhor fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 23.
21.564.610/0001-98 28/09/2021

09:10:10
OK

Sistema 28/09/2021
09:10:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.564.610/0001-98, enviou o anexo
para o ítem 23.
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Pregoeiro 28/09/2021
09:12:47

Para SOTO COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, peço que aguarde enquanto analiso a proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
10:00:18

Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pela empresa SOTO COMERCIO EIRELI comprova o
atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação das

propostas dos licitantes no sistema.
Pregoeiro 28/09/2021

10:06:42
Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pelas empresas INGA COMERCIO E SERVICOS

EIRELI para o item 14 e a PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI para o item 33 comprovam o atendimento das
exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação das propostas dos

licitantes no sistema.
Pregoeiro 28/09/2021

10:23:56
Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pela empresa A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE

FRUTAS & FRIOS EIRELI para os itens 46/47, 47/48 e 50/51 comprova o atendimento das exigências
fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação das propostas dos licitantes no

sistema.
Pregoeiro 28/09/2021

10:36:31
Comunico a todos que em atendimento ao princípio da celeridade e eficiência, informo que a pregoeira já
realizou análise dos documentos habilitação dos licitantes no termos do item 8.1 do Edital, conforme já foi

mencionado anteriormente no chat.
Pregoeiro 28/09/2021

10:43:17
Senhores(as) Licitantes, os documentos de habilitação apresentados pelas empresas: 1) A.M.

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI, 2) SOTO COMÉRCIO EIRELI, 3)REZENDE
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, 4) NSA SOLUÇÕES EIRELI, 5) INGÁ COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI, 6) PREGONI DISTRIBUIÇÃO EIRELI, 7) MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREIAIS
EIRELI,..

Pregoeiro 28/09/2021
10:43:32

8) DELTA ALVES MARQUES SERVIÇOS LTDA, comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital,
razão pela qual neste momento realizarei, no sistema, a habilitação da empresa, declarando-a vencedora
do PE nº 025/2021 -SRP, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro

de intenção de recurso.
Pregoeiro 28/09/2021

10:43:43
Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:

“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os ...

Pregoeiro 28/09/2021
10:43:52

requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão
ou não das razões descritas.” Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma

vez que retomarei o chat quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de
recurso.

Pregoeiro 28/09/2021
10:44:46

Tendo em vista a desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas e/ou inabilitação de
todas as empresas participantes para o item 19, e considerando não existirem empresas remanescentes,

este fica fracassado.
Sistema 28/09/2021

10:45:14
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na

situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 28/09/2021

10:46:50
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2021 às 11:16:00.

Pregoeiro 28/09/2021
11:17:57

Senhores(as) Licitantes, considerando que não houve registro de intenção recursal, farei o encerramento
da sessão pública e a adjudicação do objeto à(s) empresa(s) vencedora(a).

Pregoeiro 28/09/2021
11:18:12

Considerando que, nos termos dos itens 9.3, e 9.3.1 do edital, não há qualquer dúvida ou
questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela(s) licitante(s)

vencedora(s), reitero que NÃO será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos para a Gerência de Pregões/SEMAD.

Pregoeiro 28/09/2021
11:18:26

Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos!
Tenham um bom dia!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 18/08/2021 09:00:12 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 18/08/2021 09:20:07 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 18/08/2021 10:54:41 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 28/09/2021 10:45:14 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 28/09/2021 10:46:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2021 às 11:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:19 horas do dia 28 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

 
MONICA LUIZA VICZNEVSKI 
Pregoeiro Oficial

RUTY MARIA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

KARITAS REIS DE SOUZA
Equipe de Apoio
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