
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00027/2019)

 

     às 09:34:11 horas do dia 01/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00027/2019 - 2019/068/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO

PERECÍVEIS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, visando

atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto

Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em polipropileno original do fabricante, livre de

umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar (máximo 6% de açúcar

por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal ; embalagem em pacote de

polietileno contendo 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:46:09:204 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 39.181,00

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 39.181,00

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 39.181,00

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 39.181,32

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 39.181,00

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 39.181,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:46:09:204 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 42.140,20

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.140,20

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 42.140,00

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.140,20

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.140,20
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Lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de carne bovina e de aves em conserva, com

molho de tomate, ingredientes podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos

(máximo 5%) sem pimenta. podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação

vigente. peso liquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima

de 01 ano, a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.140,20

27/06/2019 17:33:30:280 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 42.140,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 9.706,65

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.706,65

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.706,65

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.706,65

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.706,65

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:46:09:204 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 78.743,52

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 78.743,52

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 78.743,52

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 78.743,52

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 78.743,52

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 78.743,52

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 18.587,52

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 18.587,52

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 18.587,52

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 18.587,52

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 18.587,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 165.000,00

27/06/2019 17:27:33:677 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 136.902,20
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Lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de 200g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3

em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA a base de: farinha de

trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros,

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 136.902,20

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 136.902,20

27/06/2019 16:29:24:570 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 136.902,20

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 136.902,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 58.000,00

27/06/2019 17:27:33:677 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 45.623,70

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 45.623,70

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 45.623,70

27/06/2019 16:29:24:570 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 45.623,70

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 45.623,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 6.403,20

27/06/2019 17:27:33:677 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.403,20

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 6.403,20

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.403,20

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 6.403,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 70.515,78

27/06/2019 17:27:33:677 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 70.515,78

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 70.515,78

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 70.515,78

27/06/2019 16:29:24:570 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 70.515,78

28/06/2019 09:29:18:840 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME  R$ 70.515,78

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 70.515,00

27/06/2019 17:34:44:760 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 70.515,78
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embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

Lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/

gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite

integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado em embalagem de polipropileno original do

fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos deverá apresentar validade mínima de

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.729,36

27/06/2019 17:27:33:677 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.729,36

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 2.729,36

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.729,36

27/06/2019 16:29:24:570 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.729,36

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 2.729,00

27/06/2019 17:34:44:760 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 2.729,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:24:57:217 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 70.515,78

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 70.515,78

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 70.515,78

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 70.515,78

27/06/2019 16:37:07:373 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 70.515,78

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 70.515,00

27/06/2019 17:36:20:779 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 70.515,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:24:57:217 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 48.997,76

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 48.997,76

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 48.997,76

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 48.997,76

27/06/2019 16:37:07:373 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 48.997,76

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 48.997,00

27/06/2019 17:36:20:779 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 48.997,76
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05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, pct 500g.

Lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA, podem ser empregados aditivos permitidos

pela legislação vigente. Peso líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas.

Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega do produto.

Lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base,de: carne bovina / sal,

embalado a vácuo, com selo do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 dias a partir Da data de entrega na unidade requisitante.�

COTA PRINCIPAL

Lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base,de: carne bovina / sal,

embalado a vácuo, com selo do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 dias a partir Da data de entrega na unidade requisitante.�

COTA DE ATÉ 25%

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:24:57:217 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 42.352,17

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.352,17

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 42.352,17

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.352,17

27/06/2019 16:37:07:373 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.352,17

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.352,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 7.832,93

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 7.832,93

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.832,93

27/06/2019 16:37:07:373 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 7.832,93

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.832,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:24:57:217 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 250.000,00

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 214.061,54

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 214.061,54

27/06/2019 16:37:07:373 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 214.061,54

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 214.061,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:26:06:627 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 85.000,00

27/06/2019 17:36:43:809 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 71.339,62

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 71.339,62

27/06/2019 16:40:29:323 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 71.339,62

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 71.339,00
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Lote (17) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos, pacote com 100g.

Lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de: tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal

(máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de fermentações, embalagem caixa tipo

cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira qualidade, seca, fina, embalagem

de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg

Lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos embalagem de

500g. Validade mínima de 06 (seis) meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:36:43:809 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 59.390,44

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 59.390,44

27/06/2019 16:40:29:323 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 59.390,44

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 59.390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:26:06:627 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 38.331,36

27/06/2019 17:36:43:809 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 38.331,36

21/06/2019 11:12:57:213 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 38.331,36

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.331,36

27/06/2019 16:40:29:323 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 38.331,63

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 38.331,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:26:06:627 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 45.010,90

27/06/2019 17:36:43:809 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 45.010,90

21/06/2019 11:12:57:213 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 45.010,90

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 45.010,90

27/06/2019 16:40:29:323 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 45.010,90

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 45.010,00

27/06/2019 17:37:07:665 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 45.010,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:36:43:809 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.110,00

21/06/2019 11:12:57:213 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.110,00

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.110,00

27/06/2019 16:40:29:323 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.110,00
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Lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, embalagem de polipropileno

original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos pct com 1 kg

Lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/ 230g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA

PRINCIPAL

Lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/ 230g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA DE

ATÉ 25%

Lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e

fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade participante. � COTA PRINCIPAL

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.503,36

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 3.503,36

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.503,36

27/06/2019 16:51:34:860 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.503,36

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.503,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 94.095,45

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 94.095,45

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 94.095,45

27/06/2019 16:51:34:860 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 94.095,45

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 94.095,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 31.365,15

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 31.365,15

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 31.365,15

27/06/2019 16:51:34:860 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 31.365,15

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 31.635,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:57:40:520 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 200.570,88

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 200.570,88

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 200.578,88
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Lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e

fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade participante.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL

Lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 200.570,88

27/06/2019 16:51:34:860 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 200.570,88

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 200.570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 17:57:40:520 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 66.846,72

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 66.846,72

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 66.846,72

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 66.846,72

27/06/2019 16:51:34:860 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 66.846,72

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 66.846,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:28:25:720 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 400.000,00

27/06/2019 18:00:48:100 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 386.880,87

27/06/2019 18:53:59:043 FRATELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 383.430,00

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 386.880,87

27/06/2019 19:01:33:038 JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA  R$ 379.595,00

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 386.880,87

27/06/2019 16:55:10:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 386.880,87

18/06/2019 11:30:11:809 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 386.880,00

27/06/2019 17:38:19:843 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 386.880,87

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:28:25:720 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 85.000,00

27/06/2019 18:00:48:100 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 79.993,52

27/06/2019 18:53:59:043 FRATELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 79.280,00

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 79.993,52

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 79.993,52
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Lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de leite de coco pasteurizado e

homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante

Lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por processamento UHT (ultra hight

temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 04

(quatro) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL

Lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por processamento UHT (ultra hight

temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 04

(quatro) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25%

Lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens

íntegras sem sinais de violação, pacote 500g. O produto deverá apresentar validade mínima

27/06/2019 16:55:10:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 79.993,52

18/06/2019 11:30:11:809 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 79.993,00

27/06/2019 17:38:19:843 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 79.993,52

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:28:25:720 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 44.245,65

27/06/2019 18:00:48:100 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 44.245,65

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 44.245,65

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 44.245,65

27/06/2019 16:55:10:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 44.245,65

18/06/2019 11:30:11:809 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 44.245,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:28:25:720 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 115.000,00

27/06/2019 18:00:48:100 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 94.286,07

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 94.286,07

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 94.286,07

27/06/2019 16:55:10:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 94.286,07

18/06/2019 11:30:11:809 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 94.286,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:28:25:720 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 40.000,00

27/06/2019 18:00:48:100 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 31.424,88

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 31.424,88

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 31.424,88

27/06/2019 16:55:10:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 31.424,88

18/06/2019 11:30:11:809 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 31.424,00

22/10/2019 Página 9 de 146



de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e

embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA

PRINCIPAL

Lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e

embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE

ATÉ 25%

Lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:03:12:183 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 8.555,26

27/06/2019 18:04:31:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 8.555,26

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 8.555,26

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 8.555,26

27/06/2019 17:06:51:867 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 8.555,26

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 8.555,00

27/06/2019 17:45:24:342 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 8.555,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:03:12:183 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 64.578,72

27/06/2019 18:04:31:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 64.578,72

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 64.578,72

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 64.578,72

27/06/2019 17:06:51:867 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 64.578,72

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 64.578,00

27/06/2019 17:45:24:342 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 64.578,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:03:12:183 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 21.526,24

27/06/2019 18:04:31:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 21.526,24

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 21.526,24

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 21.526,24

27/06/2019 17:06:51:867 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.526,24

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.526,00

27/06/2019 17:45:24:342 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 21.526,24
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trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias

permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

Lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL COM SAL e com mínimo de 60% de

lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.

Lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA, sem conservantes, embalagem com 200g.

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto.

Lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de

chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da entrega do produto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:03:12:183 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 5.247,68

27/06/2019 18:04:31:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.247,68

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 5.247,68

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.247,68

27/06/2019 17:06:51:867 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.247,68

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.247,00

27/06/2019 17:45:24:342 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 5.247,68

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:03:12:183 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 33.864,81

27/06/2019 18:04:31:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.864,81

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 33.864,81

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.864,81

27/06/2019 17:06:51:867 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.864,81

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 33.864,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:05:23:035 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 4.103,28

27/06/2019 18:06:54:415 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.103,28

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.103,28

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.103,28

27/06/2019 17:09:45:358 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.103,28

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.103,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:06:54:415 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.406,80

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.406,80
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Lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea,

aspecto flocado, de coloração amarela e odor característico, com vitaminas e sais minerais

embalagem primaria de 230g. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do

produto.

Lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO, embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade Requisitante.

Lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja

limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e sabor

característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar

acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de

validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega.

Lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.406,80

27/06/2019 17:09:45:358 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.406,80

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.406,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:06:54:415 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 9.088,00

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.088,00

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.088,00

27/06/2019 17:09:45:358 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.088,00

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.088,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:05:23:035 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 33.045,60

27/06/2019 18:06:54:415 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.045,60

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 33.045,60

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.045,60

27/06/2019 17:09:45:358 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.045,60

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 33.045,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:05:23:035 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 9.818,24

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.818,24

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:06:48:223 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 3.651,97

27/06/2019 18:08:23:528 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.651,97
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Lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição

(ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de

120 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da entrega do produto.

Lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. peso liquido

drenado de 200 gramas. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto.

Lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a base de: água / suco de caju concentrado /

pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a base de: água / suco de uva concentrado /

pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

21/06/2019 11:34:05:548 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 3.651,97

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.651,97

27/06/2019 17:12:37:590 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.651,97

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.651,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:23:528 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.961,75

21/06/2019 11:34:05:548 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 12.961,75

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 12.961,75

27/06/2019 17:12:37:590 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 12.961,75

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 12.961,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:23:528 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.020,68

21/06/2019 11:34:05:548 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 5.020,68

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.020,68

27/06/2019 17:12:37:590 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.020,68

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.020,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:23:528 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.736,20

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.736,20

27/06/2019 17:12:37:590 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.736,20

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.736,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:23:528 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.235,95

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.235,95

27/06/2019 17:12:37:590 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.235,95
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Lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá

concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola

/ salsa/ coentro/ outros pote contendo peso liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06

(seis) meses a partir da entrega do produto.

Lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição: fermentado acético de álcool / água.

Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma

a evitar danos físicos, íntegros, apresentando grau de maturação tal que lhe permita

suportar a manipulação, Acondicionados em caixas plásticas, cada unidade contendo cerca

de 1,0 a 1,5 kg.

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.235,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:09:56:753 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 7.767,76

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.767,76

27/06/2019 17:16:37:605 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 7.767,76

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.767,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:09:56:753 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.162,04

21/06/2019 11:37:14:162 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 1.162,04

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.162,04

27/06/2019 17:16:37:605 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.162,04

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.162,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:09:56:753 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.181,92

21/06/2019 11:37:14:162 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 6.181,92

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.181,92

27/06/2019 17:16:37:605 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.181,92

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 6.181,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:24:143 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 57.801,54

27/06/2019 18:09:56:753 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 57.801,54

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 57.801,54

27/06/2019 17:16:37:605 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 57.801,54

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 57.801,54
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Lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio, limpa, de primeira e acondicionado de forma a

evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho

aderidos à casca. Acondicionados em caixas plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a

2,0 kg.

Lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita

condição de apresentação in natura.

Lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª qual, desenrestiado, in natura.

Lote (53) - BANANA DA TERRA OU COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau

de maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma

e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.

Lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com grau de

maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.� COTA PRINCIPAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:08:24:143 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 33.267,78

27/06/2019 18:09:56:753 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.267,78

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.267,78

27/06/2019 17:16:37:605 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.267,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:11:26:153 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 7.808,96

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.808,96

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 7.808,96

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.808,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:10:25:097 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 34.047,16

27/06/2019 18:11:26:153 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 34.047,16

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 34.047,16

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 34.047,19

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 34.047,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:11:26:153 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.571,44

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.571,44

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.571,44

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.571,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:10:25:097 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 67.904,20
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Lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com grau de

maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderindo a

superfície externa tam medio, in natura

Lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme,

sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície

externa.in natura

Lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de

primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos

aderidos à casca.

27/06/2019 18:11:26:153 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 67.904,20

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 67.904,20

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 67.904,20

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 67.904,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:10:25:097 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 22.632,61

27/06/2019 18:11:26:153 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 22.632,61

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 22.632,61

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 22.632,61

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 22.632,61

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:13:13:819 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 52.283,27

27/06/2019 18:12:50:540 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 52.283,27

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 52.283,27

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 52.283,27

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 52.283,27

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:13:13:819 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 29.890,80

27/06/2019 18:12:50:540 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 29.890,80

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.890,80

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.890,80

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 29.890,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:12:50:540 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 35.677,14

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 35.677,14
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Lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, de

primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas,

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.

Lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em

perfeita condição de apresentação, in natura

Lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, em

perfeita condição de apresentação in natura

Lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas, com selo do órgão competente (SIF,SIE OU

SIM), em embalagem de 1 litro

Lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade madura, sem batidas, tamanho médio, integra e

sem macha, in natura.

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 35.677,14

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 35.677,14

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:13:13:819 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 59.621,98

27/06/2019 18:12:50:540 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 59.621,98

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 59.621,98

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 59.621,98

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 59.621,98

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:12:50:540 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 29.580,15

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.580,15

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.580,15

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 29.580,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:23:49:430 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.491,44

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.491,44

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.491,44

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.491,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 15.805,60

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 15.805,60

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 15.805,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:15:14:623 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 74.575,50
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Lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, íntegros e de primeira qualidade,

conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.� COTA PRINCIPAL

Lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, íntegros e de primeira qualidade,

conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade, raízes no grau normal de evolução no

tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem ferimento ou defeitos, não fibrosa,

livre de terra e corpos estranhos.

Lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo

27/06/2019 18:23:49:430 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 74.575,50

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 74.575,50

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 74.575,50

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 74.575,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:15:14:623 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 108.035,85

27/06/2019 18:23:49:430 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 108.035,85

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 108.035,85

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 108.035,85

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 108.035,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:15:14:623 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 36.007,53

27/06/2019 18:23:49:430 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 36.007,53

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 36.007,53

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 36.007,53

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 36.007,53

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:30:29:577 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 55.000,00

27/06/2019 18:26:07:277 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.319,35

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.319,35

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.319,35

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.319,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:26:07:277 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.660,64

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.660,64
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Lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo.� COTA PRINCIPAL

Lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo.

Lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco, tamanho grande, acondicionado em

embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo do órgão competente (SIM, SIE ou

SIF) prazo de validade informada na embalagem.

Lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48

horas a partir da entrega.

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.660,64

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 2.660,64

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:30:29:577 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 65.927,75

27/06/2019 18:26:07:277 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 65.927,75

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 65.927,75

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 65.927,75

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 65.927,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:30:29:577 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 21.973,43

27/06/2019 18:26:07:277 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 21.973,43

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 21.973,43

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.973,43

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.973,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:26:07:277 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 9.335,97

21/06/2019 11:38:46:373 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.335,97

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.335,97

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.335,97

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.335,97

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:27:52:814 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.131,80

21/06/2019 11:41:42:870 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 6.131,80
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Lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem corantes, com peso mínimo de 50g a

unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 10 unidades, deverá conter

rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL

Lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem corantes, com peso mínimo de 50g a

unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 10 unidades, deverá conter

rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25%

Lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos in natura

Lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.

Lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.131,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:27:52:814 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 101.956,98

21/06/2019 11:41:42:870 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 101.956,98

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 101.956,98

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:27:52:814 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.973,04

21/06/2019 11:41:42:870 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 33.973,04

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.973,04

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:27:52:814 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.656,00

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.656,00

27/06/2019 17:30:30:329 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.656,00

18/06/2019 12:23:52:812 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.656,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:27:52:814 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.622,08

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.622,08

27/06/2019 17:30:30:329 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.622,08

18/06/2019 12:23:52:812 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.622,08
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validade mínimo de 60 dias a partir da entrega

Lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.004,80

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.004,80

27/06/2019 17:33:07:052 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.004,80

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.004,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 63.117,60

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 63.117,60

27/06/2019 17:33:07:052 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 63.117,60

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 63.117,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 21.025,60

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 21.025,60

27/06/2019 17:33:07:052 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.025,60

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.025,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 91.134,51

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 91.134,51

27/06/2019 17:33:07:052 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 91.134,51

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 91.134,51
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apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF),

embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg

Lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, tam

médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam

medio, in natura

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 30.373,26

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 30.373,26

27/06/2019 17:33:07:052 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 30.373,26

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 30.373,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 72.213,96

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 72.213,96

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 72.213,96

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 72.213,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 24.055,76

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 24.055,76

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 24.055,76

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 24.055,76

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 60.574,62

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 60.574,62

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 60.574,62

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 60.574,62
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Lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira qualidade e acondicionado

de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando grau de maturação tal que lhe

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas

para o consumo.

Lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, tipo músculo, acém ou paleta, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso. Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL

Lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, tipo músculo, acém ou paleta, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso. Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de músculo,

acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de

cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 34.838,10

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 34.838,10

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 34.838,10

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 34.838,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 38.417,92

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.417,92

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 38.417,92

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 38.417,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:39:00:250 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 190.027,32

26/06/2019 13:08:40:986 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 190.027,32

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 190.027,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:39:00:250 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 63.336,42

26/06/2019 13:08:40:986 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 63.336,42

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 63.336,42

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:39:00:250 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 140.175,36

26/06/2019 13:08:40:986 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 140.175,36
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Lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de músculo,

acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de

cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, tipo coxão mole, patinho, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso contidos na embalagem. Embalagem com no máximo 02 kg.�

COTA PRINCIPAL

Lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, tipo coxão mole, patinho, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso contidos na embalagem. Embalagem com no máximo 02 kg.�

COTA DE ATÉ 25%

Lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA, de primeira qualidade, congelado, com selo

do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA

PRINCIPAL

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 140.175,36

27/06/2019 21:35:44:124 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 140.175,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:39:00:250 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 46.708,48

26/06/2019 13:08:40:986 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 46.708,48

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 46.708,48

27/06/2019 21:35:44:124 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 46.708,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:39:00:250 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 201.165,12

26/06/2019 13:08:40:986 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 201.165,12

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 201.165,12

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:34:42:817 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 67.031,16

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 67.031,16

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 67.031,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:34:42:817 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 116.028,10

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 116.028,10

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 116.028,10
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Lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA, de primeira qualidade, congelado, com selo

do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE

ATÉ 25%

Lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de primeira qualidade, congelado, com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA

PRINCIPAL

Lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de primeira qualidade, congelado, com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE

ATÉ 25%

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em polipropileno original do fabricante, livre de

umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:34:42:817 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 38.670,52

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.670,52

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 38.670,52

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:34:42:817 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 98.544,16

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 98.544,16

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 98.544,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 18:34:42:817 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 32.844,89

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 32.844,89

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 32.844,89

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 09:52:07:092 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.736,44

01/07/2019 09:52:03:423 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 29.736,49

01/07/2019 09:52:03:293 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 29.800,00

01/07/2019 09:51:00:989 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 30.865,86

01/07/2019 09:52:06:934 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 31.800,00

22/10/2019 Página 25 de 146



Lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar (máximo 6% de açúcar

por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal ; embalagem em pacote de

polietileno contendo 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de carne bovina e de aves em conserva, com

molho de tomate, ingredientes podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos

(máximo 5%) sem pimenta. podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação

vigente. peso liquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima

de 01 ano, a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

01/07/2019 09:50:42:950 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 31.998,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:02:11:163 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 39.499,91

01/07/2019 10:02:08:785 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 39.500,00

01/07/2019 10:02:04:454 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 39.584,00

01/07/2019 10:01:51:904 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 39.750,00

01/07/2019 10:01:09:931 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 39.800,00

01/07/2019 09:57:28:814 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 40.000,00

27/06/2019 16:25:36:626 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.140,20

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:10:00:448 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.450,00

01/07/2019 10:09:12:191 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 9.500,00

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.706,65

26/06/2019 11:56:21:605 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.706,65

27/06/2019 21:05:49:737 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.706,65

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:08:24:567 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 75.400,00

01/07/2019 10:08:08:567 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 75.500,00

01/07/2019 10:05:04:970 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 76.000,00

01/07/2019 10:06:31:714 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 76.999,94

01/07/2019 10:02:41:166 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 77.000,00

28/06/2019 09:04:13:534 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 78.743,52

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL

Lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de 200g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3

em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante.

01/07/2019 10:08:57:632 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 15.580,00

01/07/2019 10:12:41:788 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 16.319,40

01/07/2019 10:09:53:123 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 16.500,00

01/07/2019 10:08:50:376 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 18.399,97

21/06/2019 10:56:06:794 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 18.587,52

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:20:19:091 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.256,00

01/07/2019 10:13:35:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 119.999,99

01/07/2019 10:12:42:015 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 120.000,00

01/07/2019 10:14:06:607 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 123.299,90

01/07/2019 10:14:05:100 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 123.300,00

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 165.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:22:26:267 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 39.900,00

01/07/2019 10:22:02:902 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 39.950,00

01/07/2019 10:18:20:044 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.590,41

01/07/2019 10:18:15:963 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.590,43

01/07/2019 10:13:22:719 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.600,00

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 58.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:16:06:608 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.396,02

18/06/2019 11:15:28:189 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 6.403,00

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 6.403,20

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.403,20

27/06/2019 18:23:40:905 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 6.403,20

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA a base de: farinha de

trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros,

embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

Lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/

gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite

integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

01/07/2019 10:22:33:649 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 55.899,99

01/07/2019 10:22:32:082 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 55.900,00

01/07/2019 10:22:47:047 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 56.150,00

01/07/2019 10:22:46:398 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 56.200,00

01/07/2019 10:22:34:121 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 56.280,00

01/07/2019 10:22:43:198 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 60.000,00

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 70.515,78

28/06/2019 09:29:18:840 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME  R$ 70.515,78

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:37:36:217 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.999,00

01/07/2019 10:34:12:189 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.000,00

01/07/2019 10:33:54:758 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.128,40

01/07/2019 10:32:38:815 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 2.176,18

01/07/2019 10:33:17:629 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 2.299,99

21/06/2019 11:03:37:369 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 2.729,36

26/06/2019 12:00:05:770 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.729,36

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:46:37:635 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 49.998,90

01/07/2019 10:45:54:780 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 49.999,00

01/07/2019 10:42:26:441 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 51.200,00

01/07/2019 10:40:16:896 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 51.800,00

01/07/2019 10:38:05:840 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 54.998,87

01/07/2019 10:41:50:853 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 56.000,00

01/07/2019 10:36:38:831 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 57.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado em embalagem de polipropileno original do

fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos deverá apresentar validade mínima de

05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, pct 500g.

Lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA, podem ser empregados aditivos permitidos

pela legislação vigente. Peso líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas.

Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega do produto.

Lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base,de: carne bovina / sal,

embalado a vácuo, com selo do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 dias a partir Da data de entrega na unidade requisitante.�

COTA PRINCIPAL

Lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base,de: carne bovina / sal,

01/07/2019 10:50:47:217 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 33.900,00

01/07/2019 10:50:08:764 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.950,00

01/07/2019 10:49:24:589 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 33.999,99

01/07/2019 10:45:59:225 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 34.999,00

01/07/2019 10:38:16:062 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 36.399,98

01/07/2019 10:40:54:517 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 37.185,00

01/07/2019 10:35:02:117 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 38.963,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:32:47:094 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 40.000,00

01/07/2019 10:28:29:646 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.350,00

27/06/2019 21:37:07:084 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.352,00

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 42.352,17

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.352,17

27/06/2019 17:35:06:164 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.352,17

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:52:47:968 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.800,00

01/07/2019 10:52:22:893 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.900,00

01/07/2019 10:50:14:003 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.199,98

21/06/2019 11:08:32:858 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 7.832,93

26/06/2019 12:27:08:380 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.832,93

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:43:02:983 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 185.000,00

01/07/2019 10:42:46:113 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 189.999,97

01/07/2019 10:44:44:998 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 190.589,00

01/07/2019 10:42:22:995 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 191.000,00

27/06/2019 18:24:57:217 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 250.000,00
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embalado a vácuo, com selo do órgão competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 dias a partir Da data de entrega na unidade requisitante.�

COTA DE ATÉ 25%

Lote (17) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos, pacote com 100g.

Lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de: tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal

(máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de fermentações, embalagem caixa tipo

cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira qualidade, seca, fina, embalagem

de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 10:54:13:425 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 62.000,00

01/07/2019 10:54:37:196 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 63.517,00

01/07/2019 10:54:00:919 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 63.999,98

01/07/2019 10:53:58:518 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 67.500,00

27/06/2019 18:26:06:627 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 85.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:34:17:152 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 55.200,00

01/07/2019 11:33:55:682 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 55.292,19

01/07/2019 11:18:10:457 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 55.520,00

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 59.390,44

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:18:54:530 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 18.499,50

01/07/2019 11:18:06:319 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 18.500,00

01/07/2019 11:17:30:727 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 20.999,99

01/07/2019 11:16:33:284 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 21.000,00

01/07/2019 11:12:23:007 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 26.993,84

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.331,36

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:20:22:750 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 24.000,00

01/07/2019 11:19:53:358 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 24.490,00

01/07/2019 11:14:50:951 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 26.150,00

01/07/2019 11:14:11:208 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 27.480,34

01/07/2019 11:12:02:645 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 28.431,00

01/07/2019 11:10:49:478 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 31.899,98
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Lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos embalagem de

500g. Validade mínima de 06 (seis) meses.

Lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, embalagem de polipropileno

original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos pct com 1 kg

Lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/ 230g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA

PRINCIPAL

Lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/ 230g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA DE

ATÉ 25%

21/06/2019 11:12:57:213 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 45.010,90

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:27:51:485 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.990,00

01/07/2019 11:27:28:488 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.990,29

18/06/2019 11:22:49:930 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.110,00

21/06/2019 11:12:57:213 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.110,00

26/06/2019 12:31:49:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.110,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:33:10:577 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.475,00

01/07/2019 11:32:51:253 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 3.479,00

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.503,00

26/06/2019 12:34:12:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.503,36

27/06/2019 17:39:37:381 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.503,36

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:47:50:251 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 93.849,97

01/07/2019 11:47:44:981 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 93.850,00

01/07/2019 11:47:39:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 93.889,36

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 94.095,45

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 94.095,45

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:52:06:852 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.984,18

01/07/2019 11:52:04:891 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 27.385,77

01/07/2019 11:51:55:015 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 27.400,00

01/07/2019 11:52:03:075 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 27.485,00
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Lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e

fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade participante. � COTA PRINCIPAL

Lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e

fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade participante.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL

01/07/2019 11:51:36:788 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 27.497,78

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:47:33:591 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 167.499,93

01/07/2019 11:47:30:747 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 167.500,00

01/07/2019 11:47:08:752 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 167.999,26

01/07/2019 11:45:51:782 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 170.000,00

18/06/2019 11:26:23:694 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 200.570,00

21/06/2019 11:17:46:906 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 200.578,88

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:52:37:262 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 28.150,00

01/07/2019 11:52:12:751 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 28.199,99

01/07/2019 11:47:42:789 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.399,95

01/07/2019 11:53:06:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 37.862,40

01/07/2019 11:45:08:006 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 50.918,40

01/07/2019 11:41:58:434 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 59.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 11:48:01:678 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 305.999,99

01/07/2019 11:47:58:252 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 306.000,00

01/07/2019 11:48:03:692 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 306.351,46

01/07/2019 11:46:17:413 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 306.360,57

01/07/2019 11:46:11:342 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 318.000,00

01/07/2019 11:45:11:877 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 352.510,00

27/06/2019 19:01:33:038 JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA  R$ 379.595,00

27/06/2019 18:53:59:043 FRATELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 383.430,00

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 386.880,87
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Lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de leite de coco pasteurizado e

homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante

Lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por processamento UHT (ultra hight

temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 04

(quatro) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL

Lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por processamento UHT (ultra hight

temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 04

(quatro) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25%

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:19:06:508 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 58.000,00

01/07/2019 12:18:35:065 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 58.090,00

01/07/2019 12:16:05:062 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 61.838,39

01/07/2019 12:16:02:950 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 61.838,40

01/07/2019 12:01:41:170 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 63.344,72

01/07/2019 12:00:27:907 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 69.000,00

01/07/2019 11:59:03:622 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 72.886,00

27/06/2019 18:53:59:043 FRATELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 79.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:03:17:461 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 29.800,00

01/07/2019 12:02:15:976 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.900,00

01/07/2019 12:01:05:786 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 32.320,50

01/07/2019 12:00:37:333 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 34.992,03

21/06/2019 11:22:43:733 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 44.245,65

26/06/2019 12:36:49:454 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 44.245,65

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:03:16:732 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 79.000,00

01/07/2019 12:02:49:701 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 79.190,40

01/07/2019 12:13:46:092 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 81.815,44

01/07/2019 12:13:43:194 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 81.815,49

01/07/2019 12:02:17:694 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 87.000,00

01/07/2019 12:00:50:519 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 93.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens

íntegras sem sinais de violação, pacote 500g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e

embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA

PRINCIPAL

Lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e

embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE

ATÉ 25%

01/07/2019 12:22:11:922 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 25.800,00

01/07/2019 12:20:46:959 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 25.890,00

01/07/2019 12:11:06:133 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 26.393,60

01/07/2019 12:22:34:417 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 27.477,58

01/07/2019 12:22:32:002 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 27.477,67

01/07/2019 12:06:36:616 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 31.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:25:35:119 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.476,96

01/07/2019 12:22:23:140 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.650,00

01/07/2019 12:23:00:670 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 6.700,00

01/07/2019 12:18:41:230 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 6.724,00

01/07/2019 12:22:23:559 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 6.894,94

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 8.555,26

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 8.555,26

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:28:18:604 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 35.000,00

01/07/2019 12:27:59:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 37.999,92

01/07/2019 12:28:47:542 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 40.886,57

01/07/2019 12:27:55:565 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 40.900,00

01/07/2019 12:23:50:753 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 48.500,00

01/07/2019 12:24:29:294 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 49.765,56

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 64.578,72

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de

trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias

permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

Lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL COM SAL e com mínimo de 60% de

lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.

Lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA, sem conservantes, embalagem com 200g.

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto.

01/07/2019 12:25:39:016 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 12.000,00

01/07/2019 12:35:15:126 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 12.760,31

01/07/2019 12:35:13:200 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.760,40

01/07/2019 12:24:52:093 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 13.999,91

01/07/2019 12:22:51:242 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 16.000,00

01/07/2019 12:24:10:612 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 16.100,00

01/07/2019 12:24:01:776 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 16.588,52

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:35:12:739 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.200,00

01/07/2019 12:35:32:204 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.219,00

01/07/2019 12:34:26:817 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS
E NEGO  R$ 2.220,00

01/07/2019 12:31:43:228 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.491,80

18/06/2019 11:35:10:406 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.247,00

21/06/2019 11:26:29:114 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 5.247,68

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.247,68

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:58:17:321 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 19.200,00

01/07/2019 12:58:00:082 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 19.299,99

01/07/2019 12:49:28:779 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 20.599,99

01/07/2019 12:56:25:403 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 24.127,00

01/07/2019 12:32:57:259 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 25.851,00

26/06/2019 12:39:34:207 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.864,81

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 12:36:19:930 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.450,00

01/07/2019 12:36:20:864 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.488,26

01/07/2019 12:35:59:284 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 3.500,00

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.103,00
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Lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de

chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da entrega do produto.

Lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea,

aspecto flocado, de coloração amarela e odor característico, com vitaminas e sais minerais

embalagem primaria de 230g. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do

produto.

Lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO, embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade Requisitante.

Lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja

limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e sabor

característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar

acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de

validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega.

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.103,28

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.103,28

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:08:55:538 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.500,00

01/07/2019 13:08:56:418 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.586,06

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.406,00

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.406,80

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.406,80

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:06:23:651 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 8.343,32

01/07/2019 13:06:11:184 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 8.350,00

18/06/2019 11:38:41:900 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.088,00

21/06/2019 11:30:33:720 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.088,00

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.088,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:09:00:381 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 26.751,20

01/07/2019 13:08:37:299 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.999,92

01/07/2019 13:08:49:936 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 30.000,00

01/07/2019 13:08:33:136 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 31.650,00

01/07/2019 13:08:35:956 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 31.690,00

01/07/2019 13:07:00:746 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 33.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto

deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.

Lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição

(ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de

120 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da entrega do produto.

Lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. peso liquido

drenado de 200 gramas. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto.

Lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a base de: água / suco de caju concentrado /

pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

01/07/2019 13:05:10:496 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 9.800,00

26/06/2019 12:42:21:820 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.818,24

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:28:42:570 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.100,00

01/07/2019 13:27:57:927 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 2.119,00

01/07/2019 13:27:30:494 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.120,00

01/07/2019 13:13:46:308 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 2.665,10

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.651,00

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.651,97

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:17:24:818 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 12.400,00

01/07/2019 13:17:19:325 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 12.590,94

01/07/2019 13:17:16:240 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.590,96

01/07/2019 13:16:59:086 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 12.710,00

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 12.961,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:40:32:060 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.100,00

01/07/2019 13:39:53:950 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.101,32

01/07/2019 13:21:07:968 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 4.500,00

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.020,00

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.020,68

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:40:05:577 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.050,00

01/07/2019 13:39:41:372 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.055,98

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.736,00

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.736,20
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Lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a base de: água / suco de uva concentrado /

pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá

concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola

/ salsa/ coentro/ outros pote contendo peso liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06

(seis) meses a partir da entrega do produto.

Lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição: fermentado acético de álcool / água.

Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma

a evitar danos físicos, íntegros, apresentando grau de maturação tal que lhe permita

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:24:35:785 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.100,00

01/07/2019 13:23:58:599 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.209,13

18/06/2019 11:43:34:792 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.235,00

26/06/2019 12:44:58:847 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.235,95

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:26:42:289 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 7.450,00

01/07/2019 13:26:15:740 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 7.459,44

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.767,00

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.767,76

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:39:27:042 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.072,54

01/07/2019 13:38:38:015 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.080,00

01/07/2019 13:37:52:801 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 1.090,00

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.162,00

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.162,04

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:54:45:630 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.164,79

01/07/2019 13:52:54:942 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.195,00

01/07/2019 13:37:31:008 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 5.900,00

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 6.181,90

26/06/2019 12:48:17:633 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.181,92
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suportar a manipulação, Acondicionados em caixas plásticas, cada unidade contendo cerca

de 1,0 a 1,5 kg.

Lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio, limpa, de primeira e acondicionado de forma a

evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho

aderidos à casca. Acondicionados em caixas plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a

2,0 kg.

Lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita

condição de apresentação in natura.

Lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª qual, desenrestiado, in natura.

Lote (53) - BANANA DA TERRA OU COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau

de maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma

e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:47:33:873 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 48.979,51

01/07/2019 13:47:27:488 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 48.979,60

01/07/2019 13:44:24:241 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 50.000,00

01/07/2019 13:29:41:371 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 57.800,00

18/06/2019 11:47:40:199 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 57.801,54

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:56:29:468 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 26.385,32

01/07/2019 13:56:21:856 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 26.390,00

01/07/2019 13:56:01:655 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 26.400,00

01/07/2019 13:52:06:552 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.499,91

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:00:21:991 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 7.088,53

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 7.808,96

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 7.808,96

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 7.808,96

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:04:23:737 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 23.278,85

01/07/2019 14:01:10:390 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.610,00

01/07/2019 13:55:41:353 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 25.400,00

01/07/2019 13:55:53:768 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 25.800,00

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 34.047,16

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 13:53:01:795 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.492,45
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Lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com grau de

maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.� COTA PRINCIPAL

Lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com grau de

maturação médio, com casca uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual, tamanho médio, uniformes, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderindo a

superfície externa tam medio, in natura

Lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme,

sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície

externa.in natura

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 3.571,44

26/06/2019 12:50:43:799 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.571,44

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.571,44

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:09:30:897 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.876,41

01/07/2019 14:08:02:107 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 43.000,00

01/07/2019 14:05:26:797 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 53.499,96

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 67.904,20

27/06/2019 17:18:46:542 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 67.904,20

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:33:24:626 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 14.414,89

01/07/2019 14:15:09:529 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 15.400,00

01/07/2019 14:09:09:893 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 17.999,98

01/07/2019 14:01:32:651 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 22.362,00

18/06/2019 11:52:49:667 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 22.632,61

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:22:49:430 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 36.781,96

01/07/2019 14:22:07:422 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 37.755,46

01/07/2019 14:17:25:358 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 39.750,00

01/07/2019 14:14:37:722 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 40.100,00

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 52.283,27

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:28:24:515 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 23.118,27

01/07/2019 14:18:08:194 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.690,00
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Lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de

primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos

aderidos à casca.

Lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, de

primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas,

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.

Lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em

perfeita condição de apresentação, in natura

Lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, em

perfeita condição de apresentação in natura

Lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas, com selo do órgão competente (SIF,SIE OU

SIM), em embalagem de 1 litro

01/07/2019 14:07:45:145 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 25.000,00

01/07/2019 14:07:40:155 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.849,95

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 29.890,80

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:38:57:335 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 26.990,00

01/07/2019 14:38:47:223 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 27.000,00

01/07/2019 14:29:27:317 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 28.449,99

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 35.677,14

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:19:53:483 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 59.334,95

01/07/2019 14:19:52:790 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 59.335,00

01/07/2019 14:18:20:527 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 59.341,84

01/07/2019 14:15:41:785 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 59.500,00

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 59.621,98

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:30:05:158 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 28.844,39

18/06/2019 12:03:47:713 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 29.580,15

26/06/2019 12:53:24:183 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 29.580,15

27/06/2019 17:21:04:459 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.580,15

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:38:57:422 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.323,04

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.491,44

26/06/2019 13:27:21:249 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.491,44

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.491,44
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Lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade madura, sem batidas, tamanho médio, integra e

sem macha, in natura.

Lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, íntegros e de primeira qualidade,

conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.� COTA PRINCIPAL

Lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, íntegros e de primeira qualidade,

conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade, raízes no grau normal de evolução no

tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem ferimento ou defeitos, não fibrosa,

livre de terra e corpos estranhos.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:31:29:271 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 15.805,57

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 15.805,60

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 15.805,60

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:52:07:443 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 51.490,00

01/07/2019 14:51:48:869 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 51.700,00

01/07/2019 14:50:54:918 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 53.967,42

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 74.575,50

27/06/2019 17:24:58:445 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 74.575,50

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:47:46:607 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 89.983,60

01/07/2019 14:47:40:076 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 89.983,67

01/07/2019 14:47:27:573 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 90.000,00

01/07/2019 14:47:27:914 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 90.275,00

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 108.035,85

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:48:34:012 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 35.000,00

01/07/2019 14:48:32:420 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 35.549,95

01/07/2019 14:48:29:282 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 35.550,00

18/06/2019 12:11:55:297 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 36.007,53

27/06/2019 18:15:14:623 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 36.007,53

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2019 14:51:03:556 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 41.967,13

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 42.319,35
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Lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo

Lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo.� COTA PRINCIPAL

Lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira

qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação tal que

lhe permita suportar o transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo.

Lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco, tamanho grande, acondicionado em

embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo do órgão competente (SIM, SIE ou

SIF) prazo de validade informada na embalagem.

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 42.319,35

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 42.319,35

27/06/2019 18:30:29:577 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:07:49:979 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.245,92

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 2.660,64

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.660,64

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.660,64

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 09:54:44:767 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 49.997,06

02/07/2019 09:54:38:727 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 50.200,00

02/07/2019 09:48:07:461 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 54.479,33

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 65.927,75

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 65.927,75

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 09:49:56:856 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  R$ 16.495,00

02/07/2019 09:49:18:945 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 16.495,58

02/07/2019 09:47:19:259 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 18.496,52

27/06/2019 17:28:47:960 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.973,43

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.973,45

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:11:19:383 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 6.721,76
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Lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48

horas a partir da entrega.

Lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem corantes, com peso mínimo de 50g a

unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 10 unidades, deverá conter

rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL

Lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem corantes, com peso mínimo de 50g a

unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 10 unidades, deverá conter

rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25%

Lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos in natura

Lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

02/07/2019 10:00:59:317 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.900,00

18/06/2019 12:17:36:718 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 9.335,97

21/06/2019 11:38:46:373 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 9.335,97

26/06/2019 12:58:46:921 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.335,97

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:10:53:816 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 5.300,00

02/07/2019 10:09:16:492 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.980,13

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.131,80

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:11:23:038 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 91.000,00

02/07/2019 10:10:30:307 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 94.956,92

02/07/2019 10:08:59:938 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 99.871,44

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:11:53:730 PEDROSA & PEDROSA LTDA  R$ 28.000,00

02/07/2019 10:18:21:383 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.969,46

02/07/2019 10:17:54:343 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.973,01

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:25:56:508 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.619,00

18/06/2019 12:23:52:812 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 1.656,00

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.656,00

27/06/2019 17:30:30:329 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.656,00
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validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.

Lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega

Lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:31:16:634 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.649,41

02/07/2019 10:31:10:444 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.650,00

02/07/2019 10:19:02:519 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 4.609,30

26/06/2019 13:00:54:314 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.622,08

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:54:00:424 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.944,99

02/07/2019 10:52:57:124 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.000,00

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 5.004,80

26/06/2019 13:03:28:361 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.004,80

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:07:31:619 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 37.000,00

02/07/2019 11:07:11:470 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 37.989,04

02/07/2019 10:57:29:694 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 46.999,92

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 63.117,60

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:45:47:698 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 21.019,95

02/07/2019 10:40:55:483 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.020,00

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 21.025,60

27/06/2019 18:29:45:001 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 21.025,60

22/10/2019 Página 45 de 146



apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL

Lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta

congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua

apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de

validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25%

Lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF),

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:08:56:336 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 56.951,17

02/07/2019 11:06:24:277 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 57.000,00

02/07/2019 11:00:42:143 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 61.999,93

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 91.134,51

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:59:09:642 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 18.000,00

02/07/2019 10:59:10:180 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 20.799,88

02/07/2019 10:58:52:751 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 20.800,00

18/06/2019 12:27:07:632 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 30.373,26

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 10:56:24:686 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 64.999,96

02/07/2019 10:56:23:368 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 65.000,00

02/07/2019 10:54:32:075 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 70.993,36

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 72.213,96

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:13:44:460 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 17.900,00

02/07/2019 11:13:49:147 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 17.985,59

02/07/2019 11:09:10:115 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 20.973,99

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 24.055,76
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embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg

Lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas íntegras, não amareladas ou murchas, tam

médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam

medio, in natura

Lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira qualidade e acondicionado

de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando grau de maturação tal que lhe

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas

para o consumo.

Lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, tipo músculo, acém ou paleta, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso. Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL

Lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, tipo músculo, acém ou paleta, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso. Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25%

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:28:23:530 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 50.933,50

02/07/2019 11:19:32:040 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 52.100,00

02/07/2019 11:15:00:122 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 53.999,80

02/07/2019 11:09:04:420 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 57.999,97

Data-Hora Fornecedor Lance

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 34.838,10

26/06/2019 13:06:10:242 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 34.838,10

27/06/2019 17:36:53:628 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 34.838,10

27/06/2019 18:31:09:903 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 34.838,10

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:36:22:323 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 28.899,97

02/07/2019 11:36:20:208 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 28.900,00

02/07/2019 11:31:22:107 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 30.300,00

18/06/2019 12:31:55:831 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 38.417,92

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:37:02:159 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 162.271,29

02/07/2019 11:35:28:507 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 162.500,00

02/07/2019 11:22:42:724 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 173.931,64

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:39:07:119 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 52.896,34
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Lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de músculo,

acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de

cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL

Lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de músculo,

acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de

cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25%

Lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, tipo coxão mole, patinho, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso contidos na embalagem. Embalagem com no máximo 02 kg.�

COTA PRINCIPAL

Lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, tipo coxão mole, patinho, congelada,

embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de

carne e quantidade de peso contidos na embalagem. Embalagem com no máximo 02 kg.�

COTA DE ATÉ 25%

02/07/2019 11:38:53:719 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 52.910,00

02/07/2019 11:18:51:167 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 60.762,04

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:25:17:289 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 140.011,75

02/07/2019 11:25:15:912 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 140.011,79

27/06/2019 17:39:31:770 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 140.175,36

27/06/2019 21:35:44:124 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 140.175,36

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:47:03:113 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 42.993,66

02/07/2019 11:42:22:090 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 43.210,00

02/07/2019 11:38:54:788 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 45.801,93

27/06/2019 21:35:44:124 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 46.708,48

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 11:53:15:936 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 178.894,35

02/07/2019 11:53:01:710 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 178.900,00

02/07/2019 11:39:20:115 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 192.622,16

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 12:20:34:234 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 54.893,75

02/07/2019 12:20:00:350 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 55.000,00

02/07/2019 12:00:28:446 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 60.394,37
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Lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA, de primeira qualidade, congelado, com selo

do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA

PRINCIPAL

Lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA, de primeira qualidade, congelado, com selo

do órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE

ATÉ 25%

Lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de primeira qualidade, congelado, com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA

PRINCIPAL

Lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de primeira qualidade, congelado, com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação e quantidade de peso contidos na

embalagem. Validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE

ATÉ 25%

 

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

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

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 12:25:59:708 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 93.067,43

02/07/2019 12:25:52:407 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 93.100,00

02/07/2019 12:03:33:224 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 108.049,93

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 12:06:06:624 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 37.400,00

02/07/2019 12:05:28:496 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 37.500,00

26/06/2019 13:11:27:315 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.670,52

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 12:28:32:201 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 82.067,80

02/07/2019 12:28:28:035 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 82.100,00

02/07/2019 12:02:29:022 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 96.996,26

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2019 12:02:35:480 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 31.992,43

02/07/2019 12:01:08:163 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 32.844,87

27/06/2019 17:42:09:640 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 32.844,89
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disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/07/2019, às 09:53:38 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 12:20:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:20:30 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresaTW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES  LTDA, vencedora no

lote 01, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. No dia 06/08/2019, às 10:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:16:50 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:16:50 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pct c/ 1 kg. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 29.597,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:12:15 horas, no lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó,

a base de açúcar (máximo 6% de açúcar por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo

vitamínico / sal ; embalagem em pacote de polietileno contendo 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às
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12:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:21:59 horas, no lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó,

a base de açúcar (máximo 6% de açúcar por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo

vitamínico / sal ; embalagem em pacote de polietileno contendo 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES  LTDA, vencedora no

lote 02, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. No dia 06/08/2019, às 10:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:23:26 horas, no lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó,

a base de açúcar (máximo 6% de açúcar por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo

vitamínico / sal ; embalagem em pacote de polietileno contendo 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:23:26 horas, no lote (2) - ALIMENTO ACHOCOLATADO, em pó,

a base de açúcar (máximo 6% de açúcar por porção) /cacau / maltodexitrina / complexo

vitamínico / sal ; embalagem em pacote de polietileno contendo 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 39.450,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:13:12 horas, no lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de

carne bovina e de aves em conserva, com molho de tomate, ingredientes podendo conter

açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) sem pimenta. podem ser

empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. peso liquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019,

às 10:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:35:57 horas, no lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de

carne bovina e de aves em conserva, com molho de tomate, ingredientes podendo conter

açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) sem pimenta. podem ser
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empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. peso liquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 03, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 10:31:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:31:39 horas, no lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de

carne bovina e de aves em conserva, com molho de tomate, ingredientes podendo conter

açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) sem pimenta. podem ser

empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. peso liquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 10:31:39 horas, no lote (3) - ALMÔNDEGAS ao molho a base de

carne bovina e de aves em conserva, com molho de tomate, ingredientes podendo conter

açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) sem pimenta. podem ser

empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. peso liquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 9.444,63.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:13:45 horas, no lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 10:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:37:12 horas, no lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,
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Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 04, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:35:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:35:39 horas, no lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:35:39 horas, no lote (4) - AMIDO DE MILHO, pct 200g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 75.310,56.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:21:52 horas, no lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019,

às 10:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:39:34 horas, no lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 05, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:37:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:37:24 horas, no lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
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unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:37:24 horas, no lote (5) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 1kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 15.544,92.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:24:25 horas, no lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 08/08/2019, às 12:27:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 12:27:24 horas, no lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 13/09/2019, às

09:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 09:46:17 horas, no lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO EIRELI-ME, vencedora no lote 06, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 13/09/2019, às 12:54:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 12:54:15 horas, no lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto
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deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 12:54:15 horas, no lote (6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME com o valor R$ 119.734,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:23:48 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/08/2019, às 13:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 13:03:29 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA-ME, vencedora

no lote 07, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido

no edital. No dia 08/08/2019, às 10:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:58:19 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Para fazer a correção no valor negociado, foi

acrescentado mais uma casa decimal. No dia 08/08/2019, às 11:00:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:00:16 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

22/10/2019 Página 55 de 146



longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa PEDROSA E PEDROSA LTDA-ME, vencedora

no lote 07, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido

no edital. No dia 13/08/2019, às 13:44:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 13:44:03 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 13:44:03 horas, no lote (7) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida,

longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, pct de 5kg. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA com o valor R$

39.873,06.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:24:54 horas, no lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de

200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 12:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:48:29 horas, no lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de

200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 08,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No

dia 06/08/2019, às 11:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/08/2019, às 11:20:42 horas, no lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de

200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:20:42 horas, no lote (8) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pct de

200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

6.389,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:25:31 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER,

a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal

refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às

12:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:23:33 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER,

a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal

refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresaTW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES  LTDA, vencedora no

lote 09, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. No dia 13/08/2019, às 13:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 13:48:40 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER,

a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal

refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o
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valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 13:48:40 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER,

a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal

refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 55.783,61.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:39:04 horas, no lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 10:43:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:43:35 horas, no lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 10, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:39:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:39:33 horas, no lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:39:33 horas, no lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER
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SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 1.996,94.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:58:45 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 06/08/2019, às 12:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:20:29 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI, vencedora no lote 11, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 12:22:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:22:07 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Volto a situação de Arrematado para

corrigir o valor da proposta negociado. No dia 06/08/2019, às 12:24:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:24:11 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI, vencedora no lote 11, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os
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Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 11:14:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:14:44 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor

ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO

o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 11:14:44 horas, no lote (11) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 49.990,06.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:59:06 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2019, às

13:00:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 13:00:52 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

PEDROSA & PEDROSA LTDA. No dia 16/10/2019, às 09:32:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/10/2019, às 09:32:33 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
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requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 16/10/2019, às

11:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2019, às 11:16:36 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. No dia 22/10/2019, às 11:42:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2019, às 11:42:03 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. No dia 22/10/2019, às 13:36:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2019, às 13:36:16 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

TW SILVA COMERCIO LTDA. No dia 22/10/2019, às 13:37:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/10/2019, às 13:37:55 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja

/ amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 22/10/2019, às 13:38:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/

açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido /

leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:37:27 horas, no lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado

em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos

estranhos deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante, pct 500g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/08/2019, às 13:33:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 13:33:10 horas, no lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado

em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos

estranhos deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante, pct 500g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO EIRELI,

vencedora no lote 13, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 10:46:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:46:10 horas, no lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado

em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos

estranhos deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante, pct 500g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 10:46:10 horas, no lote (13) - CANJICA BRANCA � acondicionado

em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos

estranhos deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante, pct 500g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o

valor R$ 39.906,30.
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    No dia 01/07/2019, às 10:59:27 horas, no lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA,

podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado

mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega

do produto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às

10:46:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:46:08 horas, no lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA,

podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado

mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega

do produto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote

14, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital.

No dia 06/08/2019, às 10:41:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:41:47 horas, no lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA,

podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado

mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega

do produto. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:41:47 horas, no lote (14) - CARNE BOVINA EM CONSERVA,

podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado

mínimo de 60%, embalagem de 320 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega

do produto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$

6.789,93.

 

    No dia 01/07/2019, às 10:59:46 horas, no lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 10:20:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:20:42 horas, no lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,
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curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME , vencedora no lote 15, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às

10:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:34:59 horas, no lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 10:34:59 horas, no lote (15) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de

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

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 184.971,64.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:00:16 horas, no lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 10:22:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:22:36 horas, no lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da
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Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME , vencedora no lote 16, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às

10:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:45:25 horas, no lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:45:25 horas, no lote (16) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base,de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (SIF, SIE ou SIM). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a

partir Da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de

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

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 61.644,92.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:35:15 horas, no lote (17) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 10:59:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:59:23 horas, no lote (17) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote

17, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital.

No dia 06/08/2019, às 10:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:46:54 horas, no lote (17) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote
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em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:46:54 horas, no lote (17) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 55.191,80.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:19:53 horas, no lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de:

tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de

fermentações, embalagem caixa tipo cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/08/2019, às

12:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:26:03 horas, no lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de:

tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de

fermentações, embalagem caixa tipo cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro

a empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, vencedora no lote 18, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

08/08/2019, às 11:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:17:13 horas, no lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de:

tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de

fermentações, embalagem caixa tipo cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 11:17:13 horas, no lote (18) - EXTRATO DE TOMATE, a base de:

tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de

fermentações, embalagem caixa tipo cartonada longa vida com 360 g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade
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requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI com o valor R$ 18.409,14.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:33:56 horas, no lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:00:56 horas, no lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 19, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:49:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:49:19 horas, no lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo

estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:49:19 horas, no lote (19) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos pct c/ 1kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME com o valor R$ 23.987,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:35:37 horas, no lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 500g. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:02:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:02:02 horas, no lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade
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e fragmentos estranhos embalagem de 500g. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 20, por Ofertar

a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 10:51:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:51:11 horas, no lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 500g. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:51:11 horas, no lote (20) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 500g. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  pelo

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

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 3.990,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:34:46 horas, no lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos pct com 1 kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 11:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:06:52 horas, no lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos pct com 1 kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 21, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:54:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:54:01 horas, no lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos pct com 1 kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
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motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:54:01 horas, no lote (21) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos pct com 1 kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ME com o valor R$ 3.473,92.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:50:01 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 19/09/2019, às 10:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:08:13 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, considerando o atendimento a nossa contraproposta,

Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no

lote 22, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. No dia 19/09/2019, às 11:51:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:51:43 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retornar a situação de arrematante para

correção no valor negociado. No dia 19/09/2019, às 11:53:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:53:17 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

22/10/2019 Página 69 de 146



declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO LTDA,

vencedora no lote 22, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 19/09/2019, às 11:54:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:54:10 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 19/09/2019, às 11:54:10 horas, no lote (22) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor

R$ 89.190,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:03:34 horas, no lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 06/08/2019, às 12:53:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:53:16 horas, no lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI, vencedora no lote 23, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 11:23:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/08/2019, às 11:23:03 horas, no lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor

ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO

o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 11:23:03 horas, no lote (23) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pct c/

230g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 21.950,65.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:50:41 horas, no lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/09/2019, às 10:23:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:23:20 horas, no lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, considerando o atendimento a nossa contraproposta, Declaro a empresa TW

SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no lote 24, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

19/09/2019, às 11:55:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:55:59 horas, no lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá
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apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 19/09/2019, às 11:55:59 horas, no lote (24) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 146.902,50.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:13:59 horas, no lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/08/2019, às 11:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:13:54 horas, no lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 25, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edi. No dia 13/08/2019, às 14:01:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:01:36 horas, no lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
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da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:01:36 horas, no lote (25) - FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos pacotes com 1 kg. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

participante.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME

com o valor R$ 28.135,68.

 

    No dia 01/07/2019, às 11:51:39 horas, no lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/09/2019, às 10:24:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:24:35 horas, no lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, considerando o

atendimento a nossa contraproposta, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO &

REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no lote 22, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 19/09/2019, às 11:57:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:57:12 horas, no lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.
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    No dia 19/09/2019, às 11:57:12 horas, no lote (26) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA PRINCIPAL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW

SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 299.075,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:20:36 horas, no lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 11:15:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:15:37 horas, no lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa  vencedora no lote 27, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edi. No dia

13/08/2019, às 14:04:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:04:10 horas, no lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:04:10 horas, no lote (27) - LEITE EM PÓ INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante.� COTA DE ATÉ 25%

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 57.953,68.
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    No dia 01/07/2019, às 12:14:45 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/08/2019, às 13:35:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 13:35:34 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante -  a

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa STAR

COMERCIO DE SUPRIMENTO EIRELI, vencedora no lote 28, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 10:48:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:48:01 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 10:48:01 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, gf c/ 200ml. O produto deverá apresentar

validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAR

COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o valor R$ 29.757,15.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:15:20 horas, no lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/09/2019, às 10:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:28:19 horas, no lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por
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processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-

ME, vencedora no lote 29, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 19/09/2019, às 12:00:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 12:00:57 horas, no lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 19/09/2019, às 12:00:57 horas, no lote (29) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME

com o valor R$ 78.942,93.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:23:50 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/08/2019, às 11:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:30:10 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 30, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e
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Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edi. No dia 13/08/2019, às 14:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:06:55 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:06:55 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA leite integral por

processamento UHT (ultra hight temperature), embalagem de 1 litro. O produto deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

Requisitante � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA com o valor R$ 25.733,76.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:33:59 horas, no lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 12:54:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:54:41 horas, no lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 31,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No

dia 06/08/2019, às 11:26:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:26:47 horas, no lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM
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OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:26:47 horas, no lote (31) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

6.456,80.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:52:26 horas, no lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/08/2019, às 14:19:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 14:19:01 horas, no lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.

No dia 13/09/2019, às 09:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 09:37:13 horas, no lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal
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de Educação-SEMED, Declaro a empresaTW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES

LTDA, vencedora no lote 32, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 13/09/2019, às 12:56:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 12:56:34 horas, no lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 12:56:34 horas, no lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$

37.948,32.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:48:05 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/08/2019, às 12:39:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 12:39:28 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.

No dia 13/09/2019, às 09:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/09/2019, às 09:39:11 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresaTW SILVA COMERCIO &

REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no lote 33, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 13/09/2019, às 12:58:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 12:58:01 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 12:58:01 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$

12.649,44.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:56:03 horas, no lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA

TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante

natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de

violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/08/2019, às 12:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 12:42:02 horas, no lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA

TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
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natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de

violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.

No dia 13/09/2019, às 09:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 09:41:35 horas, no lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA

TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante

natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de

violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresaTW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES

LTDA, vencedora no lote 34, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 13/09/2019, às 12:59:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 12:59:35 horas, no lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA

TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante

natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de

violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 12:59:35 horas, no lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA

TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante

natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de

violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME com o valor R$ 2.215,36.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:04:33 horas, no lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL e com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto

22/10/2019 Página 81 de 146



deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019,

às 11:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:11:35 horas, no lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL e com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 35, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:55:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:55:31 horas, no lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL e com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:55:31 horas, no lote (35) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL e com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 250g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

unidade Requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 19.129,74.

 

    No dia 01/07/2019, às 12:39:00 horas, no lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA,

sem conservantes, embalagem com 200g. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da

entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às

11:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:16:23 horas, no lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA,

sem conservantes, embalagem com 200g. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da

entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,
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Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 36, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 10:57:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:57:29 horas, no lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA,

sem conservantes, embalagem com 200g. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da

entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:57:29 horas, no lote (36) - MILHO VERDE EM CONSERVA,

sem conservantes, embalagem com 200g. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da

entrega do produto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 3.436,08.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:13:20 horas, no lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:17:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:17:56 horas, no lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 37, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às

10:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:59:14 horas, no lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento

às exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e
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esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:59:14 horas, no lote (37) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 3.496,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:09:02 horas, no lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE

MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea, aspecto flocado, de coloração amarela e odor

característico, com vitaminas e sais minerais embalagem primaria de 230g. Validade mínima

de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/08/2019, às 12:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:55:51 horas, no lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE

MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea, aspecto flocado, de coloração amarela e odor

característico, com vitaminas e sais minerais embalagem primaria de 230g. Validade mínima

de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-

ME, vencedora no lote 38, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:28:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:28:19 horas, no lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE

MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea, aspecto flocado, de coloração amarela e odor

característico, com vitaminas e sais minerais embalagem primaria de 230g. Validade mínima

de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo

estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:28:19 horas, no lote (38) - MISTURA PARA PREPARO DE

MINGAU DE MILHO - Mistura homogênea, aspecto flocado, de coloração amarela e odor

característico, com vitaminas e sais minerais embalagem primaria de 230g. Validade mínima

de 08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME
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com o valor R$ 8.336,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:26:18 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 06/08/2019, às 12:55:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 12:55:03 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  a situação do lote

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa MAYA COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI, vencedora no lote 39, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 23/09/2019, às 14:05:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:05:51 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retorno a situação de

arrematante para correção do valor arrematado. No dia 23/09/2019, às 14:07:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:07:33 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  a situação do lote

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da

Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa MAYA COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI, vencedora no lote 39, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 23/09/2019, às 14:09:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:09:13 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento
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convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:09:13 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafa pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. -  pelo critério de

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

ALIMENTOS EIRELI com o valor R$ 26.751,20.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:14:19 horas, no lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja.

Deve ser obtida a partir de grãos de soja limpos e submetidos a processo tecnológico

adequado, deve apresentar cor, odor e sabor característico, deve estar livre de sujidades,

parasitas e larvas. Embalagem: deve estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados,

com peso líquido de 250g. Prazo de validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 12:44:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 12:44:57 horas, no lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja.

Deve ser obtida a partir de grãos de soja limpos e submetidos a processo tecnológico

adequado, deve apresentar cor, odor e sabor característico, deve estar livre de sujidades,

parasitas e larvas. Embalagem: deve estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados,

com peso líquido de 250g. Prazo de validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: STAR

COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. No dia 13/09/2019, às 12:36:39 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de

soja limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e

sabor característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve

estar acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de

validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:30:07 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:19:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/08/2019, às 11:19:21 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 41, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:06:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:06:19 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado

o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:06:19 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, pct c/ 1kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 2.088,87.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:18:45 horas, no lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO

COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e

sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de 120 gramas. validade mínima de 01

ano, a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 26/09/2019, às 11:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 11:53:49 horas, no lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO

COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e

sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de 120 gramas. validade mínima de 01

ano, a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa PEDROSA & PEDROSO LTDA, vencedora no

lote 42, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. No dia 26/09/2019, às 11:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 26/09/2019, às 11:55:02 horas, no lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO

COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e

sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de 120 gramas. validade mínima de 01

ano, a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 11:55:02 horas, no lote (42) - SARDINHA EM ÓLEO

COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e

sal. sem contem conservantes. peso liquido drenado de 120 gramas. validade mínima de 01

ano, a partir da entrega do produto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA com o valor R$ 12.371,00.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:43:46 horas, no lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. peso liquido drenado de 200 gramas. validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:45:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:45:08 horas, no lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. peso liquido drenado de 200 gramas. validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 43, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:08:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:08:23 horas, no lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. peso liquido drenado de 200 gramas. validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo

estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

subitem 13.1.1.
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    No dia 06/08/2019, às 11:08:23 horas, no lote (43) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. peso liquido drenado de 200 gramas. validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega do produto. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 4.086,60.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:44:23 horas, no lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a

base de: água / suco de caju concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 11:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:52:30 horas, no lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a

base de: água / suco de caju concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 44, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:09:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:09:37 horas, no lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a

base de: água / suco de caju concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:09:37 horas, no lote (44) - SUCO DE CAJU CONCENTRADO, a

base de: água / suco de caju concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 5.042,52.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:26:54 horas, no lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a
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base de: água / suco de uva concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 11:53:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:53:38 horas, no lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a

base de: água / suco de uva concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME,

vencedora no lote 45, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:10:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:10:56 horas, no lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a

base de: água / suco de uva concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:10:56 horas, no lote (45) - SUCO DE UVA CONCENTRADO, a

base de: água / suco de uva concentrado / pasteurizado e homogeneizado, gf 500ml, O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o

valor R$ 5.095,88.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:28:03 horas, no lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ

CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá concentrado / pasteurizado e

homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/08/2019, às 11:55:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 11:55:27 horas, no lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ

CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá concentrado / pasteurizado e
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homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 46, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:12:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:12:01 horas, no lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ

CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá concentrado / pasteurizado e

homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo

estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:12:01 horas, no lote (46) - SUCO DE MARACUJÁ

CONCENTRADO, a base de: água / suco de maracujá concentrado / pasteurizado e

homogeneizado, gf 500ml, O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 7.447,44.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:40:26 horas, no lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa/ coentro/ outros pote contendo peso

liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do

produto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 12:58:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:58:32 horas, no lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa/ coentro/ outros pote contendo peso

liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do

produto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 47, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 11:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/08/2019, às 11:29:32 horas, no lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa/ coentro/ outros pote contendo peso

liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do

produto. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:29:32 horas, no lote (47) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa/ coentro/ outros pote contendo peso

liquido entre 300 gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do

produto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 1.070,30.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:57:46 horas, no lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição:

fermentado acético de álcool / água. Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 13:03:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:03:06 horas, no lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição:

fermentado acético de álcool / água. Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,

Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 48, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 11:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:30:21 horas, no lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição:

fermentado acético de álcool / água. Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1.
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    No dia 06/08/2019, às 11:30:21 horas, no lote (48) - VINAGRE DE ÁLCOOL, composição:

fermentado acético de álcool / água. Apresentando 4% de acidez volátil; gf 750 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (seis) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 5.151,60.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:51:36 horas, no lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, Acondicionados em caixas

plásticas, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 1,5 kg. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 11:55:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:55:36 horas, no lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, Acondicionados em caixas

plásticas, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 1,5 kg. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO

BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote nº 49, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:11:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:11:43 horas, no lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, Acondicionados em caixas

plásticas, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 1,5 kg. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:11:43 horas, no lote (49) - ABACAXI, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, Acondicionados em caixas

plásticas, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 1,5 kg. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor
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R$ 48.916,19.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:58:02 horas, no lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio,

limpa, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de

parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho aderidos à casca. Acondicionados em caixas

plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 2,0 kg. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:06:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:06:24 horas, no lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio,

limpa, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de

parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho aderidos à casca. Acondicionados em caixas

plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 2,0 kg. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA

RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender

os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30

minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:18:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:18:19 horas, no lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio,

limpa, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de

parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho aderidos à casca. Acondicionados em caixas

plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 2,0 kg. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:18:19 horas, no lote (50) - ABOBORA, de tamanho médio,

limpa, de primeira e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, a. Ausência de

parasitas, sujidades, larvas e corpos estranho aderidos à casca. Acondicionados em caixas

plástica, cada unidade contendo cerca de 1,0 a 2,0 kg. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 26.314,99.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:04:19 horas, no lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras,

não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:04:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:04:51 horas, no lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras,

não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura. -  a situação

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro

a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:20:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:20:17 horas, no lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras,

não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

da análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:20:17 horas, no lote (51) - ALFACE - pés com folhas íntegras,

não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura. -  pelo critério

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

RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 7.087,68.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:05:08 horas, no lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª

qual, desenrestiado, in natura. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/08/2019, às 12:08:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:08:00 horas, no lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª

qual, desenrestiado, in natura. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME ,

vencedora no lote 052, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus
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subitens. No dia 13/08/2019, às 14:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:21:19 horas, no lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª

qual, desenrestiado, in natura. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material

ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais

exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:21:19 horas, no lote (52) - ALHO BRANCO, graúdo, novo de 1ª

qual, desenrestiado, in natura. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 23.275,98.

 

    No dia 01/07/2019, às 13:58:43 horas, no lote (53) - BANANA DA TERRA OU

COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau de maturação médio, com casca

uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem

ferimentos ou defeitos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

13/08/2019, às 12:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:09:48 horas, no lote (53) - BANANA DA TERRA OU

COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau de maturação médio, com casca

uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem

ferimentos ou defeitos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora

no lote, 053 por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido

no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia

13/08/2019, às 14:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:22:34 horas, no lote (53) - BANANA DA TERRA OU

COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau de maturação médio, com casca

uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem

ferimentos ou defeitos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a
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presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:22:34 horas, no lote (53) - BANANA DA TERRA OU

COMPRIDA, de 1ª qualidade, graúdas, frutos com grau de maturação médio, com casca

uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem

ferimentos ou defeitos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 3.488,64.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:17:41 horas, no lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019, às

10:26:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:26:07 horas, no lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora

no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia

13/08/2019, às 14:23:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:23:44 horas, no lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:23:44 horas, no lote (54) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da
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licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 42.853,20.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:38:04 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019,

às 10:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:27:26 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora

no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia

13/08/2019, às 14:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:27:44 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retornar a situação de arrematado para correção do valor

negociado. No dia 13/08/2019, às 14:28:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:28:49 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 13/08/2019, às

14:30:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:30:08 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,
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Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora

no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia

13/08/2019, às 14:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:31:48 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 19/09/2019, às 10:34:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:34:10 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retorno a situação de Arrematado para correção no nome da

empresa, no momento de adjudicar. No dia 19/09/2019, às 10:48:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:48:43 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/09/2019,

às 10:50:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:50:33 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora

no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme
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Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art.

26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia

26/09/2019, às 12:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:00:12 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:00:12 horas, no lote (55) - BANANA PRATA, de 1ª qualidade,

graúdas, em penca, frutos com grau de maturação médio, com casca uniformes no grau

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos.�

COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 14.283,06.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:25:23 horas, no lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual,

tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem

corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:11:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:11:16 horas, no lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual,

tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem

corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro

a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote, 056 por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:34:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:34:31 horas, no lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual,

tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem
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corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:34:31 horas, no lote (56) - BATATA INGLESA lavada de 1ª qual,

tamanho médio, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem

corpos estranhos ou terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  pelo critério

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

RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 36.757,29.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:29:38 horas, no lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª

qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa.in natura -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:13:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:13:37 horas, no lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª

qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa.in natura -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO

BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 57, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa

e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é

de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:36:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:36:07 horas, no lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª

qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa.in natura -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.
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    No dia 13/08/2019, às 14:36:07 horas, no lote (57) - BETERRABA nova, tm médio, 1ª

qualidade, bulbos tamanho médio, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos

estranhos ou terra aderidos à superfície externa.in natura -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 23.073,60.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:42:07 horas, no lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de

tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades,

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 12:09:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:09:26 horas, no lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de

tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades,

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,  Declaro a empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, vencedora no lote 58, por Ofertar

a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

08/08/2019, às 10:41:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 10:41:53 horas, no lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de

tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades,

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 10:41:53 horas, no lote (58) - CEBOLA BRANCA, bulbo de

tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades,

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com o valor R$ 26.935,53.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:20:58 horas, no lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta,

de tamanho médio no estado in natura, de primeira qualidade, escovada, coloração

uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019, às
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11:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:59:30 horas, no lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta,

de tamanho médio no estado in natura, de primeira qualidade, escovada, coloração

uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO LTDA , vencedora no lote nº

59, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital.

O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 28/08/2019, às

12:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/08/2019, às 12:16:31 horas, no lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta,

de tamanho médio no estado in natura, de primeira qualidade, escovada, coloração

uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 28/08/2019, às 12:16:31 horas, no lote (59) - CENOURA, raiz tuberosa, suculenta,

de tamanho médio no estado in natura, de primeira qualidade, escovada, coloração

uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 59.268,49.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:32:33 horas, no lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira

qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, in

natura -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:15:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:15:08 horas, no lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira

qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, in

natura -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote
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60, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital.

O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às

14:38:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:38:26 horas, no lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira

qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, in

natura -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:38:26 horas, no lote (60) - CHEIRO VERDE de primeira

qualidade, folhas não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, in

natura -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 28.841,85.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:39:50 horas, no lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:17:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:17:04 horas, no lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura -  a

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro

a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 61, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/09/2019, às 13:17:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 13:17:39 horas, no lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o
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atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o

valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 13:17:39 horas, no lote (61) - COUVE MANTEIGA, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação in natura -

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

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 4.322,16.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:58:42 horas, no lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas,

com selo do órgão competente (SIF,SIE OU SIM), em embalagem de 1 litro -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 12:28:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:28:32 horas, no lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas,

com selo do órgão competente (SIF,SIE OU SIM), em embalagem de 1 litro -  a situação do

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa TW

SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES  LTDA, vencedora no lote 62, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 10:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 10:27:59 horas, no lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas,

com selo do órgão competente (SIF,SIE OU SIM), em embalagem de 1 litro -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 10:27:59 horas, no lote (62) - IOGURTE, sabores variados frutas,

com selo do órgão competente (SIF,SIE OU SIM), em embalagem de 1 litro -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO

LTDA com o valor R$ 15.787,20.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:52:51 horas, no lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade

madura, sem batidas, tamanho médio, integra e sem macha, in natura. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:28:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 13/08/2019, às 12:28:57 horas, no lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade

madura, sem batidas, tamanho médio, integra e sem macha, in natura. -  a situação do lote

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 063, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/09/2019, às 13:24:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 13:24:59 horas, no lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade

madura, sem batidas, tamanho médio, integra e sem macha, in natura. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 13/09/2019, às 13:24:59 horas, no lote (63) - LARANJA PERA 1ª qualidade

madura, sem batidas, tamanho médio, integra e sem macha, in natura. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA

RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 51.394,20.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:53:20 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 17/09/2019, às 14:51:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 14:51:57 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO

LTDA , vencedora no lote nº 64, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,
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motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e

seus. No dia 26/09/2019, às 12:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:04:26 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 26/09/2019, às

12:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:19:26 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 26/09/2019, às

12:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:23:48 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO

LTDA , vencedora no lote 064, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus

subitens. No dia 26/09/2019, às 12:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:25:35 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o
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consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:25:35 horas, no lote (64) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$

89.948,40.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:53:37 horas, no lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 09/08/2019, às 11:40:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:40:25 horas, no lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA

RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote nº 65, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edital e seus subitens. No dia 03/10/2019, às 12:36:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/10/2019, às 12:36:07 horas, no lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as
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demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 03/10/2019, às 12:36:07 horas, no lote (65) - MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho

médio, íntegros e de primeira qualidade, conservação em condições adequadas para o

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à

superfície externa.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor

R$ 34.975,64.

 

    No dia 01/07/2019, às 14:52:35 horas, no lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade,

raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:30:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:30:28 horas, no lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade,

raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos. -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 066, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 26/09/2019, às 12:27:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:27:43 horas, no lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade,

raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:27:43 horas, no lote (66) - MACAXEIRA, de primeira qualidade,
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raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, sem

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME com o valor R$ 41.959,95.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:10:56 horas, no lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com

características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:31:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:31:40 horas, no lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com

características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA

RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 067, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edital e seus subitens. No dia 26/09/2019, às 12:30:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:30:05 horas, no lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com

características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:30:05 horas, no lote (67) - MAMÃO de primeira qualidade, com

características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor

R$ 2.241,12.
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    No dia 02/07/2019, às 10:06:23 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 19/09/2019, às 10:53:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:53:20 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 19/09/2019, às 10:55:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:55:26 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retornar a situação de

arrematado, para correção do valor. No dia 19/09/2019, às 10:57:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:57:21 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 26/09/2019, às 12:33:48 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:33:48 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retorno a situação de

arrematado para enviar contraproposta. No dia 26/09/2019, às 12:38:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:38:38 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 068, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 03/10/2019, às 12:41:56

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2019, às 12:41:56 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 03/10/2019, às 12:41:56 horas, no lote (68) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME com o valor R$ 49.843,50.
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    No dia 02/07/2019, às 10:06:07 horas, no lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/08/2019, às 11:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 11:04:44 horas, no lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil,   Declaro a empresa  vencedora no lote 69,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital. No dia 26/09/2019, às 12:43:45 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:43:45 horas, no lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:43:45 horas, no lote (69) - MELANCIA, fruto de tamanho médio,

com características íntegras e de primeira qualidade; aroma, cor e sabor típicos da espécie,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar o transporte e a conservação

em condições adequadas para o consumo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA com o

valor R$ 16.494,80.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:13:43 horas, no lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco,

tamanho grande, acondicionado em embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo

do órgão competente (SIM, SIE ou SIF) prazo de validade informada na embalagem. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:05:21 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:05:21 horas, no lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco,

tamanho grande, acondicionado em embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo

do órgão competente (SIM, SIE ou SIF) prazo de validade informada na embalagem. -  a

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 70, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:35:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:35:55 horas, no lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco,

tamanho grande, acondicionado em embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo

do órgão competente (SIM, SIE ou SIF) prazo de validade informada na embalagem. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:35:55 horas, no lote (70) - OVOS DE GALINHA tipo branco,

tamanho grande, acondicionado em embalagem própria de contendo 12 unidades, com selo

do órgão competente (SIM, SIE ou SIF) prazo de validade informada na embalagem. -  pelo

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

BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 6.714,54.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:38:35 horas, no lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes,

fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e

nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/08/2019, às 11:04:38 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:04:38 horas, no lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes,

fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e

nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -  a situação do

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro a empresa

PEDROSA E PEDROSA LTDA-ME, vencedora no lote 71, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 13/08/2019, às 14:47:05
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:47:05 horas, no lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes,

fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e

nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:47:05 horas, no lote (71) - PÃO BISNAGUINHA, sem corantes,

fresco e macio, embalagem plástica atóxica, com 1 Kg, deverá conter rotulagem geral e

nutricional, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PEDROSA &

PEDROSA LTDA com o valor R$ 5.299,20.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:38:44 horas, no lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 10:28:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:28:20 horas, no lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA ,

vencedora no lote 72, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 11:08:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:08:22 horas, no lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da
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especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor

ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO

o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 11:08:22 horas, no lote (72) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA com o

valor R$ 84.021,60.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:24:26 horas, no lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 10:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 10:29:34 horas, no lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA ,

vencedora no lote 73, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 08/08/2019, às 11:10:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:10:22 horas, no lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem

corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor

ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO

o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 13.1.1 do Edital.

 

    No dia 08/08/2019, às 11:10:22 horas, no lote (73) - PÃO MASSA FINA (pão careca),sem
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corantes, com peso mínimo de 50g a unidade, fresco e macio, embalagem plástica atóxica,

com 10 unidades, deverá conter rotulagem geral e nutricional, com prazo de validade

mínimo de 48 horas a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PEDROSA & PEDROSA LTDA com o

valor R$ 27.996,80.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:38:23 horas, no lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem

ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos in natura -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 13/08/2019, às 12:36:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 12:36:56 horas, no lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem

ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos in natura -  a situação do lote foi

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

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME , vencedora no lote 074, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 14:49:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:49:28 horas, no lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem

ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos in natura -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 14:49:28 horas, no lote (74) - PEPINO 1ª qualidade, uniforme, sem

ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos in natura -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME com o valor R$ 1.615,52.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:39:23 horas, no lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR

ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da
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entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:10:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:10:27 horas, no lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR

ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 75, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 11:38:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:38:57 horas, no lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR

ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:38:57 horas, no lote (75) - POLPA DE FRUTA SABOR

ACEROLA, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 3.646,88.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:57:59 horas, no lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:11:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:11:39 horas, no lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;
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embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a

empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 76, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

06/08/2019, às 11:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:42:46 horas, no lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:42:46 horas, no lote (76) - POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega -

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

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 3.944,96.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:09:12 horas, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

09/08/2019, às 14:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 14:26:19 horas, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 07/10/2019, às 10:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2019, às 10:17:07 horas, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO-ME , vencedora no lote 77, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia

08/10/2019, às 13:04:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:04:02 horas, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 08/10/2019, às 13:04:02 horas, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 37.963,38.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:48:10 horas, no lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

19/09/2019, às 10:14:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 10:14:24 horas, no lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da
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entrega. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA,

vencedora no lote 78, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 26/09/2019, às 12:50:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 12:50:24 horas, no lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 26/09/2019, às 12:50:24 horas, no lote (78) - POLPA DE FRUTA SABOR

CUPUAÇU, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura

e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 21.010,14.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:09:34 horas, no lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2019, às

10:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2019, às 10:21:48 horas, no lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro
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a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO-ME , vencedora no lote 79, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/10/2019, às

13:06:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:06:15 horas, no lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 08/10/2019, às 13:06:15 horas, no lote (79) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 56.920,40.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:00:44 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2019,

às 14:31:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 14:31:08 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 07/10/2019, às 10:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2019, às 10:36:58 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;
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submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro

a empresa TW AILV COMERCIO LTDA , vencedora no lote 80, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/10/2019, às 13:10:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:10:17 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retornar a situação de arrematado para correção do valor

negociado. No dia 08/10/2019, às 13:12:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:12:12 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Declaro

a empresa TW AILV COMERCIO LTDA , vencedora no lote 80, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 08/10/2019, às 13:13:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 13:13:06 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,

apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se

o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 08/10/2019, às 13:13:06 horas, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA,
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apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo;

embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.�

COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 20.784,96.

 

    No dia 02/07/2019, às 10:58:54 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/09/2019, às 15:01:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 15:01:16 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 23/09/2019, às

15:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 15:03:02 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retorno a situação de arrematante para correção de valor

arrematado. No dia 23/09/2019, às 15:04:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 15:04:35 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-
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SEMED, Declaro a empresa vencedora no lote 82, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edit. No dia 23/09/2019, às 15:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 15:05:42 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 23/09/2019, às 16:17:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 16:17:32 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Retorno a situação de arrematado para atualizar o valor negociado.

No dia 23/09/2019, às 16:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 16:19:43 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO LTDA, vencedora no lote 81, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. No dia 23/09/2019, às 16:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 16:21:19 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR
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MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 16:21:19 horas, no lote (81) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 62.653,50.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:16:35 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 12:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 12:06:16 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ME, vencedora no lote 82, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 13/08/2019, às 14:52:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:52:05 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da
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entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 13/08/2019, às 14:53:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:53:46 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para à

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No dia 13/08/2019, às 14:58:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 14:58:34 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 82, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edi. No dia 23/09/2019, às 14:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:18:46 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências
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habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:18:46 horas, no lote (82) - POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ, apresentação na forma polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta

madura e sã; submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o

consumo; embalagem contendo 1000g, com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da

entrega.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME com

o valor R$ 17.887,22.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:29:43 horas, no lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com

selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF), embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:14:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:14:39 horas, no lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com

selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF), embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg -  a situação

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

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e

Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 83, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:44:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:44:31 horas, no lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com

selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF), embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 11:44:31 horas, no lote (83) - QUEIJO MUÇARELA, fatiado, com

selo do órgão competente (SIM, SIE OU SIF), embalagem à vácuo, pct c/ 1 kg -  pelo critério

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

RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 50.916,82.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:09:02 horas, no lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, tam médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou
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terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/08/2019, às 11:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 11:39:50 horas, no lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, tam médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou

terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e Parecer Contábil,  Declaro a empresa MAYA

COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, vencedora no lote 84, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No dia 13/08/2019, às 15:01:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 15:01:19 horas, no lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, tam médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou

terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 15:01:19 horas, no lote (84) - REPOLHO BRANCO, com folhas

íntegras, não amareladas ou murchas, tam médio, 1ª qualidade, sem corpos estranhos ou

terra aderindo a superfície externa tam medio, in natura -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 34.838,10.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:37:39 horas, no lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira qualidade e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e

a conservação em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 12:06:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 12:06:10 horas, no lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira qualidade e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e

a conservação em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa TW SILVA

COMERCIO LTDA , vencedora no lote nº 85, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e
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Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 12.2 do

edital e seus subitens. No dia 13/08/2019, às 15:03:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2019, às 15:03:29 horas, no lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira qualidade e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e

a conservação em condições adequadas para o consumo. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 13/08/2019, às 15:03:29 horas, no lote (85) - TOMATE, fruto de tamanho médio,

limpo, de primeira qualidade e acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e

a conservação em condições adequadas para o consumo. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o

valor R$ 28.896,00.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:38:06 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/08/2019, às 13:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:17:28 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, vencedora no lote 86,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. No

dia 06/08/2019, às 11:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:57:31 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,
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tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

13.1.1. No dia 08/08/2019, às 15:31:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2019, às 15:31:32 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Retorno a situação de arrematado para negociar  o valor

da menor proposta do lote exclusivo par ME/EPP. No dia 09/08/2019, às 10:38:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:38:22 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal de Educação-

SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME, vencedora no lote 86,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. No dia 23/09/2019, às 14:26:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:26:01 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:26:01 horas, no lote (86) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente
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(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

158.671,76.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:39:45 horas, no lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 09/08/2019, às 10:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:40:09 horas, no lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI- ME,

vencedora no lote 87, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal . No dia 23/09/2019, às 14:30:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:30:24 horas, no lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:30:24 horas, no lote (87) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE,

tipo músculo, acém ou paleta, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente

(SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso. Embalagem com no

máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

52.885,56.
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    No dia 02/07/2019, às 11:29:31 horas, no lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/09/2019, às 14:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:34:49 horas, no lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante. No

dia 23/09/2019, às 14:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:41:17 horas, no lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:41:17 horas, no lote (88) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 140.006,88.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:48:25 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de
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gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 19/09/2019, às 11:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:36:33 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 26/09/2019, às

13:03:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2019, às 13:03:21 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 22/10/2019, às 14:12:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2019, às 14:12:36 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria Municipal

de Educação-SEMED, Declaro a empresa vencedora no lote 89, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 12.2 . No dia 22/10/2019, às 14:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/10/2019, às 14:14:15 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no
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máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um preço mais vantajoso

para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para

a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 22/10/2019, às 14:14:15 horas, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE

MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de

gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do

órgão competente (SIF ou SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no

máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 45.782,17.

 

    No dia 02/07/2019, às 11:54:19 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:19:12 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-

ME, vencedora no lote 90, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 11:58:55 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/08/2019, às 11:58:55 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo

estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o

subitem 13.1.1. No dia 08/08/2019, às 15:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/08/2019, às 15:15:38 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retornar a situação de arrematado para

negociar a valor da cota Exclusiva. No dia 09/08/2019, às 10:46:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:46:17 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 90, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edi. No dia 23/09/2019, às 14:49:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:49:47 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:49:47 horas, no lote (90) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 164.689,20.

 

    No dia 02/07/2019, às 12:21:55 horas, no lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF
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ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 10:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:48:20 horas, no lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 03, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edi. No dia 23/09/2019, às 14:54:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:54:20 horas, no lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:54:20 horas, no lote (91) - CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE,

tipo coxão mole, patinho, congelada, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF

ou SIE), com identificação do tipo de carne e quantidade de peso contidos na embalagem.

Embalagem com no máximo 02 kg.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 54.876,85.

 

    No dia 02/07/2019, às 12:27:24 horas, no lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:21:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/08/2019, às 13:21:53 horas, no lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-

ME, vencedora no lote 92, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 23/09/2019, às 14:55:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:55:34 horas, no lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:55:34 horas, no lote (92) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 93.018,90.

 

    No dia 02/07/2019, às 12:09:47 horas, no lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 10:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:50:38 horas, no lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria
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Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 93, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edi. No dia 23/09/2019, às 14:52:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:52:12 horas, no lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:52:12 horas, no lote (93) - FRANGO - COXA E SOBRECOXA,

de primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME com o valor R$ 31.001,88.

 

    No dia 02/07/2019, às 12:35:12 horas, no lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 02/08/2019, às 13:23:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/08/2019, às 13:23:11 horas, no lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-

ME, vencedora no lote 94, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. No dia 06/08/2019, às 12:09:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 06/08/2019, às 12:09:46 horas, no lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências editalícias, apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado

o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o subitem 13.1.1.

 

    No dia 06/08/2019, às 12:09:46 horas, no lote (94) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

com o valor R$ 82.033,60.

 

    No dia 02/07/2019, às 12:03:44 horas, no lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 09/08/2019, às 10:58:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2019, às 10:58:08 horas, no lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, e Analise por parte da Secretaria

Municipal de Educação-SEMED,  Declaro a empresa  vencedora no lote 95, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 12.2 do edi. No dia 23/09/2019, às 14:51:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2019, às 14:51:18 horas, no lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada
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para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação  alcançou-se um

preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:51:18 horas, no lote (95) - FRANGO - PEITO DE FRANGO, de

primeira qualidade, congelado, com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação e quantidade de peso contidos na embalagem. Validade mínima de 08 (oito)

meses, a partir da entrega do produto.� COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME com o valor R$ 27.341,90.

 

    No dia 08/08/2019, às 12:27:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(6) - ARROZ, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, e sem sujidades / parasitas /

larvas / bolores, pct de 5kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME,

conforme pedido no campo de mensagem no sistema, considerando que se equivocou no

valor ofertado.

 

    No dia 08/08/2019, às 14:19:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (32) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens

íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA PRINCIPAL. O

motivo da desclassificação foi: Após análise das amostras realizadas  pela Divisão de

Alimentação Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal de Educação � SEMED,  usando como

parâmetro a Portaria nº 360/DAE/GAB/SEMED de 22/12/2014, conforme o Ofício anexado

aos autos, foi constatado que a amostra apresentada não atende as especificações contidas

no Edital quanto a lista de ingredientes, a marca apresentada não possui ovos; Decido por

desclassificar a empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI.

 

    No dia 09/08/2019, às 12:39:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias permitidas e embalagens

íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de

22/10/2019 Página 141 de 146



06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.� COTA DE ATÉ 25%. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa não apresentou a amostra para

analise da Divisão de Alimentação Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal de Educação �

SEMED, conforme convocação da pregoeira no prazo estipulado, pelo exposto a empresa

será desclassificada no presente lote.

 

    No dia 09/08/2019, às 12:42:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (34) - MACARRÃO MASSA PARA SOPA TIPO CONCHINHA , a base de: farinha de

trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras substâncias

permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação,pct 500g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa não apresentou

a amostra para analise da Divisão de Alimentação Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal

de Educação � SEMED, conforme convocação da pregoeira no prazo estipulado, pelo

exposto a empresa será desclassificada no presente lote.

 

    No dia 09/08/2019, às 12:44:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (40) - PTS - Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja

limpos e submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e sabor

característico, deve estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar

acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de

validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a empresa não apresentou a amostra para analise da Divisão de

Alimentação Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal de Educação � SEMED, conforme

convocação da pregoeira no prazo estipulado, pelo exposto a empresa será desclassificada

no presente lote.

 

    No dia 09/08/2019, às 14:26:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (77) - POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU, apresentação na forma

polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que

assegure sua apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g,

com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA PRINCIPAL. O motivo

da desclassificação foi: Após análise das amostras realizadas  pela Divisão de Alimentação

Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal de Educação � SEMED,  usando como parâmetro a

Portaria nº 360/DAE/GAB/SEMED de 22/12/2014, conforme o Ofício anexado aos autos, foi

constatado que a amostra apresentada não atende as especificações contidas no Edital

quanto a quantidade solicitada de 1000g,  Decido por desclassificar a empresa HLX
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COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO no presente lote.

 

    No dia 09/08/2019, às 14:31:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (80) - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, apresentação na forma

polpa de fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; submetido a tratamento que

assegure sua apresentação e conservação até o consumo; embalagem contendo 1000g,

com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.� COTA DE ATÉ 25%. O motivo

da desclassificação foi: Após análise das amostras realizadas  pela Divisão de Alimentação

Escolar-DIALE, da Secretaria Municipal de Educação � SEMED,  usando como parâmetro a

Portaria nº 360/DAE/GAB/SEMED de 22/12/2014, conforme o Ofício anexado aos autos, foi

constatado que a amostra apresentada não atende as especificações contidas no Edital

quanto a quantidade solicitada de 1000g,  Decido por desclassificar a empresa HLX

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO no presente lote.

 

    No dia 13/09/2019, às 12:36:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (40) - PTS -

Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja limpos e submetidos

a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e sabor característico, deve

estar livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: deve estar acondicionada em sacos

plásticos bem vedados, com peso líquido de 250g. Prazo de validade mínimo 06 meses a

partir da data de entrega. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa

não apresentou a amostra para analise da Divisão de Alimentação Escolar-DIALE, da

Secretaria Municipal de Educação SEMED, conforme convocação da pregoeira no prazo

estipulado, pelo exposto a empresa será desclassificada no presente lote.

 

    No dia 17/09/2019, às 13:00:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - PEDROSA & PEDROSA LTDA, no lote (12) -

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura

vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal.

Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Considerando que

a marca apresentada pela empresa não foi aprovada pela Analise da Divisão de

Alimentação Escolar-DIALE/SEMADE, por não conter Leite Integral, a empresa PEDROSA

& PEDROSA LTDA será Desclassificada no presente lote.

 

    No dia 19/09/2019, às 11:36:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de músculo, acém ou

paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de
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cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou SIE), com

identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ 25%. O

motivo da desclassificação foi: A empresa sera desclassificada no presente lope, por não

atender a convocação da pregoeira, para apresentação da amostra no prazo determinado

no edital.

 

    No dia 26/09/2019, às 13:03:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (89) - CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE MOÍDA - a carne deve ser de

músculo, acém ou paleta, congelada, com no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose,

isenta de cartilagens e ossos, embalada à vácuo,com selo do órgão competente (SIF ou

SIE), com identificação do tipo de carne. Embalagem com no máximo 02 kg. � COTA DE ATÉ

25%. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o

envio das amostras, da empresa HLX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

EIRELI-ME , e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio,

a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 16/10/2019, às 09:32:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de

trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar

invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de

06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que a marca BELMA apresentada pela empresa não foi

aprovada pela Analise da Divisão de Alimentação Escolar-DIALE/SEMADE, por não conter

Leite Integral, a empresa HLX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME

será Desclassificada no presente lote.

 

    No dia 16/10/2019, às 11:16:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, no

lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/

gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite

integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem no chat do lote a empresa MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS, não

tem interesse no lote, portanto a emprese será desclassificada.

 

    No dia 22/10/2019, às 11:42:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, no

lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/
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gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite

integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

Conforme mensagem no chat do lote convocando a empresa a enviar amostra,

considerando que a mesma cadastrada pela empresa  já tinha sido reprovada e que

portanto a empresa não enviou sua amostra ,por todo exposto a emprese será

desclassificada no presente lote.

 

    No dia 22/10/2019, às 13:36:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (12) -

BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/ gordura

vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal.

Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Desclassifica a

empresa TW SILVA COMERCIO LTDA, considerando a mensagem enviada no campo geral

de mensagem e do lote e considerando que não houve manifestação a empresa sera

desclassificada no presente lote.

 

    No dia 22/10/2019, às 13:37:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de farinha de trigo/ açúcar/

gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite

integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifica a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME, considerando a

mensagem enviada no campo geral de mensagem e do lote e considerando que não houve

manifestação a empresa sera desclassificada no presente lote.

 

    No dia 22/10/2019, às 13:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE

SERVICOS E NEGO, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, a base de

farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada / lecitina de soja / amido de milho /

açúcar invertido / leite integral / sal. Pacote 400g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifica a empresa 3M INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO

DE SERVIÇOS, considerando a mensagem enviada no campo geral de mensagem e do lote

e considerando que não houve manifestação a empresa sera desclassificada no presente

lote.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
25.132.993/0001-86 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGO

18.292.429/0001-65 FRATELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

07.529.552/0001-30 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME

02.866.758/0003-02 JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

22.276.236/0001-98 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME

30.433.982/0001-76 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

10.718.958/0001-76 PEDROSA & PEDROSA LTDA

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

11.721.022/0001-67 TW SILVA COMERCIO LTDA
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