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Pregão Eletrônico

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00021/2020 (SRP) 

Às 19:14 horas do dia 15 de abril de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00021/2020,
referente ao Processo nº 21616/2020, a autoridade competente, Sr(a) AGENOR MARIANO DA SILVA NETO, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 7
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO CAREQUINHA É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água gelada, sal iodado, açúcar, leite, margarina vegetal,
ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas. Deve apresentar
formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração
com tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade
regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá ser fabricado com
matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, devendo estar em
perfeito estado de conservação, com validade para 72 horas. A data de produção/fabricação do produto deverá ser
de, no máximo, 01 dia anterior à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais
anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem Primária: até 50 unidades envoltas
em saco plástico transparente resistente, atóxico, próprio para contato direto com alimentos. VERIFICAR DESCRIÇ
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 78.000 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,1700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA , pelo melhor lance de R$ 7,2800 e a quantidade de
78.000 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
18:54:39

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA,
CNPJ/CPF: 26.669.899/0001-23, Melhor lance: R$ 7,2800, Motivo: Com base no parecer
jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência de
Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº 3362/GAB-
SEMAD.

Item: 8
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO CAREQUINHA É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água gelada, sal iodado, açúcar, leite, margarina vegetal,
ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas. Deve apresentar
formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração
com tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade
regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá ser fabricado com
matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, devendo estar em
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perfeito estado de conservação, com validade para 72 horas. A data de produção/fabricação do produto deverá ser
de, no máximo, 01 dia anterior à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais
anormais. Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. Embalagem Primária: até 50 unidades. VERIFICAR
DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO
ITEM 07.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 26.000 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,1700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,9500 e a
quantidade de 26.000 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:10:43

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.505.704/0001-35, Melhor lance: R$ 5,9500, Motivo: Com base no
parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência
de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº
3362/GAB-SEMAD.

Item: 9
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO DE FORMA O pão deverá apresentar superfície uniforme, lisa, macia e brilhante,
não quebradiça, miolo consistente, ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelo-ocre,
constituída por 20 fatias de 25g (vinte e cinco gramas) cada fatia, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais
ou para menos no peso líquido. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais.
Embalagem primária: embalado em sacos plásticos, limpos e fechados, contendo 500 gramas, devidamente rotulado
e identificada nos aspectos qualitativo e quantitativo constando o peso líquido, prazo de validade, marca, procedência
de fabricação, número de registro no órgão competente, informação nutricional e demais dados conforme as
disposições da legislação vigente.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA , pelo melhor lance de R$ 14,1000 , com valor
negociado a R$ 7,2600 e a quantidade de 7.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:11:17

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA,
CNPJ/CPF: 26.669.899/0001-23, Melhor lance: R$ 14,1000, Valor Negociado: R$ 7,2600,
Motivo: Com base no parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão
nº 22/2020 -gerência de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu
despacho nº 3362/GAB-SEMAD.

Item: 10
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO DE FORMA O pão deverá apresentar superfície uniforme, lisa, macia e brilhante,
não quebradiça, miolo consistente, ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação. A coloração deverá ser amarelo-ocre,
constituída por 20 fatias de 25g (vinte e cinco gramas) cada fatia, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais
ou para menos no peso líquido. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais.
Embalagem primária: embalado em sacos plásticos, limpos e fechados, contendo 500 gramas, devidamente rotulado
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e identificada nos aspectos qualitativo e quantitativo constando o peso líquido, prazo de validade, marca, procedência
de fabricação, número de registro no órgão competente, informação nutricional e demais dados conforme as
disposições da legislação vigente.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA , pelo melhor lance de R$ 7,2600 e a quantidade de
2.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:11:49

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA,
CNPJ/CPF: 26.669.899/0001-23, Melhor lance: R$ 7,2600, Motivo: Com base no parecer
jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência de
Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº 3362/GAB-
SEMAD.

Item: 15
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO MANDI É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água gelada, sal iodado, açúcar, leite, margarina vegetal,
ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas. Deve apresentar
formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração
deve mostrar tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve, elástico, com
porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá ser fabricado
com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, devendo estar em
perfeito estado de conservação. A data de produção/fabricação do produto deverá ser de, no máximo, 01 dia anterior
à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais. Cada unidade de pão
deverá conter peso de 50 gramas, embalados em saco plástico resistente, contendo 50 unidades. Embalagem
Primária: até 50 unidades. VERIFICAR DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 19.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 8,8400 , com valor
negociado a R$ 7,6900 e a quantidade de 19.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:12:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.505.704/0001-35, Melhor lance: R$ 8,8400, Valor Negociado: R$
7,6900, Motivo: Com base no parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta
pasta,decisão nº 22/2020 -gerência de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira
conforme meu despacho nº 3362/GAB-SEMAD.

Item: 16
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO MANDI É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água gelada, sal iodado, açúcar, leite, margarina vegetal,
ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas. Deve apresentar
formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração
deve mostrar tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve, elástico, com
porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá ser fabricado
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com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, devendo estar em
perfeito estado de conservação. A data de produção/fabricação do produto deverá ser de, no máximo, 01 dia anterior
à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais. Cada unidade de pão
deverá conter peso de 50 gramas, embalados em saco plástico resistente, contendo 50 unidades.VERIFICAR
DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO
ITEM 15.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7,6900 e a
quantidade de 6.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:13:45

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.505.704/0001-35, Melhor lance: R$ 7,6900, Motivo: Com base no
parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência
de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº
3362/GAB-SEMAD.

Item: 17
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO DE MILHO É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, fubá de milho, água gelada, sal iodado, açúcar, leite,
margarina vegetal, ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas.
Deve apresentar formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras
e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve,
elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá
ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas,
devendo estar em perfeito estado de conservação. A data de produção/fabricação do produto deverá ser de, no
máximo, 01 dia anterior à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais.
Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas, embalados em saco plástico resistente, contendo 50
unidades. Embalagem Primária: até 50 unidades envoltas em saco plástico transparente resistente. VERIFICAR DESC
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 31.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,4100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7,3800 e a
quantidade de 31.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:14:13

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.505.704/0001-35, Melhor lance: R$ 7,3800, Motivo: Com base no
parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência
de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº
3362/GAB-SEMAD.

Item: 18
Descrição: PREPARADO PANIFICAÇÃO
Descrição Complementar: PÃO DE MILHO É o produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, fubá de milho, água gelada, sal iodado, açúcar, leite,
margarina vegetal, ovos, melhorador de massas (químico) e outras substâncias permitidas por lei, desde que citadas.
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Deve apresentar formato e tamanho característico ao tipo do pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras
e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares, variando do pardo ou amarelo-ocre. O miolo deve ser leve,
elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme, sem odores de fermentação e fumaça. O pão deverá
ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas,
devendo estar em perfeito estado de conservação. A data de produção/fabricação do produto deverá ser de, no
máximo, 01 dia anterior à entrega. Será rejeitado pão queimado e mal cozido, de características sensoriais anormais.
Cada unidade de pão deverá conter peso de 50 gramas. VERIFICAR DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL. COTA RESERVADA PARA ME/EPP VINCULADA AO ITEM 17.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10.500 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,4100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7,1000 e a quantidade
de 10.500 Quilograma .

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/04/2020
19:14:46

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.893.983/0001-51, Melhor lance: R$ 7,1000, Motivo: Com base no
parecer jurídico nº 1507/2020-Assessoria Jurídica desta pasta,decisão nº 22/2020 -gerência
de Pregões , acato e mantenho a decisão da pregoeira conforme meu despacho nº
3362/GAB-SEMAD.

Fim do documento


