
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 07.04683/2016)

 

     Às 10:31:24 horas do dia 10/03/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

07.04683/2016 - 2017/003/2017 que tem por objeto Registro de Preços para eventual

Fornecimento de Gêneros Alimentícios não Perecíveis (almôndega, salsicha, amido de

milho, aveia...), visando atender à Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Secretaria

Municipal de Assistência Social e Família  - SEMASF.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas. Validade mínima

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

Lote (2) - 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 na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:46:25:206 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.253,20

09/03/2017 19:54:28:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.253,20

09/03/2017 12:05:16:307 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 4.253,20

09/03/2017 12:10:50:836 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.253,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:46:25:206 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.447,52

09/03/2017 19:54:28:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.447,52

09/03/2017 12:05:16:307 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 4.447,52

09/03/2017 12:10:50:836 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.447,52
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Lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter

carne mecanicamente separada de aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca,

proteína de soja, sal, cebola,  especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela

legislação vigente. Peso líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante.

Lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição

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

120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade requisitante.

Lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido

drenado de 200 gramas. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega na unidade

requisitante.

Lote (6) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:46:25:206 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.414,39

09/03/2017 19:54:28:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.414,39

09/03/2017 12:05:16:307 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 4.414,39

09/03/2017 12:10:50:836 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.414,39

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:46:25:206 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.499,20

09/03/2017 19:54:28:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.499,20

09/03/2017 12:05:16:307 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.499,20

09/03/2017 12:10:50:836 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.499,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:46:25:206 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.845,00

09/03/2017 19:54:28:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.845,00

09/03/2017 12:05:16:307 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 4.845,00

09/03/2017 12:10:50:836 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.845,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:49:12:085 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 760,00

09/03/2017 19:47:32:648 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 760,00

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 760,00

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 760,00
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Lote (7) - 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 340 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 08

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

Lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O

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

na unidade requisitante.

Lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola /

salsa / coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300 gramas. Validade mínima de

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

Lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto deverá apresentar

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:49:12:085 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.165,00

09/03/2017 19:47:32:648 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.165,00

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 4.165,00

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 4.165,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:49:12:085 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 272,50

09/03/2017 19:47:32:648 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 272,50

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 272,50

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 272,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:49:12:085 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 670,80

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 670,80

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 670,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:49:12:085 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.904,00

09/03/2017 19:47:32:648 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.904,00

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.904,00

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.904,00
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Lote (12) - 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, Pacote 500g.

Lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de

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

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante.

Lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O produto deverá apresentar

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

Lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de

chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá apresentar validade

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:51:14:121 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 555,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 900,00

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 555,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:51:14:121 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.747,20

09/03/2017 19:49:37:110 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.747,20

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.747,20

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.747,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:51:14:121 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 739,20

09/03/2017 19:49:37:110 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 739,20

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 739,20

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 739,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:51:14:121 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.415,00

09/03/2017 19:49:37:110 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.415,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.415,00

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.415,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (16) - 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 (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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 (18) - 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 (19) - 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)

06/03/2017 17:51:14:121 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 570,00

09/03/2017 19:49:37:110 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 570,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 570,00

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:52:53:551 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.926,40

09/03/2017 19:52:09:512 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:13:09:071 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.926,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:52:53:551 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 766,08

09/03/2017 19:52:09:512 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 766,08

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 766,08

09/03/2017 12:13:09:071 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 766,08

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:52:53:551 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.926,40

09/03/2017 19:52:09:512 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:13:09:071 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.926,40
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meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas. Validade mínima

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

Lote (2) - 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 na unidade requisitante.

Lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter

carne mecanicamente separada de aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca,

proteína de soja, sal, cebola,  especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela

legislação vigente. Peso líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2017 17:52:53:551 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.926,40

09/03/2017 19:52:09:512 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.926,40

09/03/2017 12:13:09:071 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.926,40

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 11:08:54:805 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.800,00

10/03/2017 11:08:21:196 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.900,00

10/03/2017 11:08:02:508 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.980,00

10/03/2017 11:07:59:115 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 4.095,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 11:20:28:947 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.599,20

10/03/2017 11:16:43:537 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 2.606,42

10/03/2017 11:12:18:550 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.349,00

10/03/2017 11:09:34:515 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.895,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 11:20:57:367 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.890,24
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Lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de constituição

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

120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade requisitante.

Lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido

drenado de 200 gramas. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega na unidade

requisitante.

Lote (6) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante.

Lote (7) - 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 340 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 08

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

10/03/2017 11:16:18:834 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 2.999,99

10/03/2017 11:12:28:251 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.345,00

10/03/2017 11:12:34:460 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.375,71

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 11:21:24:038 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.498,04

10/03/2017 11:17:12:215 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 2.517,48

10/03/2017 11:13:34:636 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.985,00

10/03/2017 11:09:03:068 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 11:21:45:820 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.987,75

10/03/2017 11:17:53:422 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.200,00

10/03/2017 11:17:28:872 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.395,00

10/03/2017 11:16:48:851 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:04:21:723 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 546,00

10/03/2017 12:03:58:139 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 547,20

10/03/2017 12:00:01:019 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 570,50

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 760,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:06:21:111 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.798,88

10/03/2017 12:06:17:089 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 2.799,99
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Lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O

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

na unidade requisitante.

Lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola /

salsa / coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300 gramas. Validade mínima de

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

Lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto deverá apresentar

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

Lote (12) - 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, Pacote 500g.

10/03/2017 12:02:20:005 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.998,80

10/03/2017 12:00:18:372 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.499,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:13:41:044 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 236,00

10/03/2017 12:13:19:659 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 237,62

10/03/2017 11:57:29:569 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 261,60

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 272,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:07:40:880 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 657,04

10/03/2017 12:05:40:248 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 660,00

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 670,80

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:16:24:151 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.550,00

10/03/2017 12:16:07:442 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.570,00

09/03/2017 12:07:38:325 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.904,00

09/03/2017 12:11:37:962 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.904,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:30:55:930 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 553,00

09/03/2017 12:12:27:354 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 555,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 900,00
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Lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de

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

500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante.

Lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O produto deverá apresentar

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

Lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de

chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (16) - 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

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:38:37:484 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.350,00

10/03/2017 12:38:46:951 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.385,00

10/03/2017 12:38:26:022 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.390,00

10/03/2017 12:34:40:195 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.705,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:37:10:617 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 719,00

10/03/2017 12:36:36:395 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 720,00

10/03/2017 12:26:27:505 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 737,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 739,20

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:35:50:598 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 3.279,00

10/03/2017 12:35:34:674 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.280,00

10/03/2017 12:35:18:742 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 3.290,00

09/03/2017 12:10:07:750 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 3.415,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 12:58:45:513 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 546,00

10/03/2017 12:58:36:817 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 547,00

10/03/2017 12:38:55:928 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 565,00

10/03/2017 12:35:56:388 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 566,50
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partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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 (18) - 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 (19) - 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.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 13:25:21:847 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.530,00

10/03/2017 13:23:31:558 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.607,20

10/03/2017 13:22:13:735 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.680,00

10/03/2017 13:19:19:978 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.915,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 13:27:43:584 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 610,00

10/03/2017 13:26:55:093 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 614,00

10/03/2017 13:23:02:561 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 700,00

10/03/2017 13:19:49:411 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 755,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 13:44:53:798 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.607,20

10/03/2017 13:25:33:468 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.610,00

10/03/2017 13:24:57:674 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.630,00

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.926,40

Data-Hora Fornecedor Lance

10/03/2017 13:21:59:621 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.800,00

10/03/2017 13:21:51:720 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.830,00

10/03/2017 13:21:39:534 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.870,00

09/03/2017 12:12:30:472 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 1.926,40
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/03/2017, às 11:11:48 horas, no lote (1) - 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 líquido 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 22/03/2017,

às 11:12:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:12:20 horas, no lote (1) - 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 líquido 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia

03/04/2017, às 11:06:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:06:35 horas, no lote (1) - 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 líquido 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 10/04/2017, às 11:05:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:05:40 horas, no lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na
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unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia

24/04/2017, às 14:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:10:54 horas, no lote (1) - 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 líquido 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 o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:10:54 horas, no lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de

60%, embalagem de 420 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na

unidade requisitante. - a empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

4.095,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 11:24:46 horas, no lote (2) - 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

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/03/2017, às 11:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:19:02 horas, no lote (2) - 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

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia

03/04/2017, às 11:06:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:06:50 horas, no lote (2) - 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
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na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 10/04/2017, às 11:06:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:06:49 horas, no lote (2) - 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

na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia

20/04/2017, às 14:09:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - 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 na unidade requisitante. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 11:37:30 horas, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM

CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne mecanicamente separada de

aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de soja, sal, cebola,

especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso

líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/03/2017, às

11:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:19:44 horas, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM

CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne mecanicamente separada de

aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de soja, sal, cebola,

especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso

líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às

11:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:07:03 horas, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM

CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne mecanicamente separada de

aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de soja, sal, cebola,

especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso
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líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 24/04/2017, às 14:11:13 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:13 horas, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM

CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne mecanicamente separada de

aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de soja, sal, cebola,

especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso

líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:13 horas, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM

CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne mecanicamente separada de

aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de soja, sal, cebola,

especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso

líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. - a empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 3.345,00

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 11:26:26 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 22/03/2017, às 11:20:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:04 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 03/04/2017, às 11:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:07:15 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem
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contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 03/04/2017, às 11:08:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:08:22 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/04/2017, às 11:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:08:58 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 24/04/2017, às 14:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:31 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:31 horas, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL,

contendo sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem

contem conservantes. Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da entrega na unidade requisitante. - a empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME com o valor R$ 2.985,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 11:39:19 horas, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/03/2017, às 11:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:29 horas, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM
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CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

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

GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às 11:07:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:07:26 horas, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

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

GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No

dia 24/04/2017, às 14:11:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:49 horas, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:11:49 horas, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM

CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de

08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. - a empresa ROLDAO BRAGA

RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 3.395,00 foi a declarada vencedora na disputa do

lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:11:14 horas, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. 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 22/03/2017, às

11:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:01:49 horas, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às 11:09:41 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/04/2017, às 11:09:41 horas, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: N

G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia 10/04/2017, às

11:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:07:11 horas, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com

100g. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 20/04/2017, às

14:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (6) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de

umidade e fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:16:18 horas, no lote (7) - 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 340 gramas. 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 22/03/2017,

às 11:20:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:49 horas, no lote (7) - 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 340 gramas. 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia

03/04/2017, às 11:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:10:21 horas, no lote (7) - EXTRATO DE TOMATE, a base de:

tomate / açúcar, (máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio) isento de
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fermentações, embalagem caixa tipo cartonada longa vida com 340 gramas. 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 24/04/2017, às 14:12:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:12:07 horas, no lote (7) - 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 340 gramas. 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 o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:12:07 horas, no lote (7) - 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 340 gramas. O produto

deverá apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. - a empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$

2.998,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:19:36 horas, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10

(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/03/2017, às 11:02:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:02:16 horas, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10

(dez) 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 - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME. No dia 03/04/2017, às 11:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:11:02 horas, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10

(dez) 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 - LIDIANE
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SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 10/04/2017, às 11:07:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:07:48 horas, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal

iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10

(dez) 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 - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia 20/04/2017, às 14:13:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O

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

na unidade requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:10:13 horas, no lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso

líquido entre 300 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/03/2017,

às 11:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:21:06 horas, no lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso

líquido entre 300 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia

03/04/2017, às 11:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:11:31 horas, no lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO

SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso

líquido entre 300 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia

10/04/2017, às 11:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal /

cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300 gramas. Validade
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mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:18:05 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 22/03/2017, às 11:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:02:34 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às

11:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:11:48 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 03/04/2017, às 11:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:12:11 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 03/04/2017, às 11:12:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:12:39 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 10/04/2017, às 11:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:08:48 horas, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200

gramas. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 20/04/2017, às

14:13:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. 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 10/03/2017, às 12:49:39 horas, no lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote

500 gramas, 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 22/03/2017, às 11:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:13:09 horas, no lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote

500 gramas, 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.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 03/04/2017, às 11:13:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:13:29 horas, no lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote

500 gramas, 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.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 10/04/2017, às 11:16:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto deverá

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:42:04 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/03/2017, às 11:21:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:21:56 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
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EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às 11:13:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:13:55 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia

03/04/2017, às 11:58:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:58:28 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/04/2017, às 14:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:13:02 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às

exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:13:02 horas, no lote (12) - 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, Pacote 500g. - a empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME com o valor R$ 1.385,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 12:51:53 horas, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 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 22/03/2017, às 11:03:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:03:11 horas, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima
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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 -

LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às 11:14:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:14:21 horas, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 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 -

LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 10/04/2017, às 11:09:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:09:44 horas, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca,

classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade

e fragmentos estranhos embalagem de 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 -

LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: N G COMERCIO

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia 20/04/2017, às 14:14:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de

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

500g. 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 10/03/2017, às 12:38:00 horas, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote

com 230g.  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 22/03/2017, às 11:04:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:07 horas, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote

com 230g.  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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às
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11:14:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:14:49 horas, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote

com 230g.  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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 10/04/2017, às 11:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:10:08 horas, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote

com 230g.  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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME.

No dia 20/04/2017, às 14:14:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar /

sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  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 10/03/2017, às 13:07:56 horas, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. 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

22/03/2017, às 11:04:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:25 horas, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às 11:15:17 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:17 horas, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. O

produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
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na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia

10/04/2017, às 11:11:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:11:52 horas, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE

MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 20/04/2017, às 14:15:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de

chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. 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 10/03/2017, às 13:33:31 horas, no lote (16) - 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 22/03/2017, às

11:22:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:22:15 horas, no lote (16) - 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. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às

11:15:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:28 horas, no lote (16) - 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. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:
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THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 24/04/2017, às 14:13:40 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:13:40 horas, no lote (16) - 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 o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:13:40 horas, no lote (16) - 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 empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 1.680,00

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 13:32:06 horas, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MATEIGA 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 22/03/2017,

às 11:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:40 horas, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MATEIGA 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às 11:15:51 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:51 horas, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MATEIGA 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. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia

10/04/2017, às 11:13:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2017, às 11:13:17 horas, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MATEIGA 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. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 20/04/2017, às 14:16:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/03/2017, às 13:46:34 horas, no lote (18) - 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 22/03/2017, às 11:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:22:39 horas, no lote (18) - 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: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às 11:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:16:16 horas, no lote (18) - 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: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 24/04/2017, às 14:14:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 24/04/2017, às 14:14:00 horas, no lote (18) - 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 o atendimento às

exigências editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:14:00 horas, no lote (18) - 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 empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME com o valor R$ 1.630,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/03/2017, às 13:24:22 horas, no lote (19) - 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 22/03/2017, às

11:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/03/2017, às 11:25:52 horas, no lote (19) - 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 03/04/2017, às

11:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2017, às 11:16:40 horas, no lote (19) - 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 - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 03/04/2017, às 11:58:46 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/04/2017, às 11:58:46 horas, no lote (19) - 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 24/04/2017, às

14:14:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/04/2017, às 14:14:24 horas, no lote (19) - 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote.

 

    No dia 24/04/2017, às 14:14:24 horas, no lote (19) - 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 empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 1.830,00

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:01:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote (6)

- COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO

a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO  EIRELI ME, por descumprir o subitem 7.2.1 do

edital, por não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III

do Edital) e por não atender ao subitem 9.4.5 - Declaração de que os produtos alimentícios a

serem adquiridos para os alunos da rede municipal de ensino atenderão ao disposto na

legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária �

ANVISA, do Ministério da Saúde � MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento � MAPA, conforme Art. 33 da Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de

2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:02:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote (8)

- SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto
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deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa

ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, por descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não

apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e

por não atender ao subitem 9.4.5 - Declaração de que os produtos alimentícios a serem

adquiridos para os alunos da rede municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação

de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do

Ministério da Saúde � MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA,

conforme Art. 33 da Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:02:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, por

descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não apresentar a Declaração de Elaboração

Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e por não atender ao subitem 9.4.5 -

Declaração de que os produtos alimentícios a serem adquiridos para os alunos da rede

municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do Ministério da Saúde � MS e pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA, conforme Art. 33 da Resolução

do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

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

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

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: DESCLASSIFICO a

empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, por descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não

apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e

por não atender ao subitem 9.4.5 - Declaração de que os produtos alimentícios a serem

adquiridos para os alunos da rede municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação

de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do

Ministério da Saúde � MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA,

conforme Art. 33 da Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /
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vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O produto deverá apresentar

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

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO

ME, por descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não apresentar a Declaração de

Elaboração Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e por não atender ao subitem

9.4.5 - Declaração de que os produtos alimentícios a serem adquiridos para os alunos da

rede municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do Ministério da Saúde � MS e pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA, conforme Art. 33 da Resolução

do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e

morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, por

descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não apresentar a Declaração de Elaboração

Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e por não atender ao subitem 9.4.5 -

Declaração de que os produtos alimentícios a serem adquiridos para os alunos da rede

municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do Ministério da Saúde � MS e pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA, conforme Art. 33 da Resolução

do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:04:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote

(17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO ME, por

descumprir o subitem 7.2.1 do edital, por não apresentar a Declaração de Elaboração

Independente de Proposta (Anexo III do Edital) e por não atender ao subitem 9.4.5 -

Declaração de que os produtos alimentícios a serem adquiridos para os alunos da rede

municipal de ensino atenderão ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária � ANVISA, do Ministério da Saúde � MS e pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento � MAPA, conforme Art. 33 da Resolução

do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, do Edital.
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    No dia 22/03/2017, às 11:12:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas.

Validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:13:09 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto

deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no

Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:19:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (2) - 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 na unidade requisitante. O

motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio

das documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o

momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:19:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (3) - SALSICHA AO MOLHO EM CONSERVA, contendo carne bovina,

podendo conter carne mecanicamente separada de aves, água, extrato de tomate, fécula de

mandioca, proteína de soja, sal, cebola,  especiarias. Podem ser empregados aditivos

permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima

de 01 ano, a partir da entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:
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Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de

habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio

da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha, água de

constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem contem conservantes. Peso

líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat,

solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa

ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (5) - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. Peso

líquido drenado de 200 gramas. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega na

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no

Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa

ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:20:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (7) - 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 340 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 08

(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:21:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho
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/ sal / cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300 gramas.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:21:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (12) - 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, Pacote 500g. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada

no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa

HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:22:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (16) - 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. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/03/2017, às 11:22:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (18) - 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. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no

Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa

ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.
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    No dia 22/03/2017, às 11:25:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (19) - 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 enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação  e proposta, da empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, e considerando que a empresa ate o momento não mostrou

interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:06:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (1) -

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

líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas. Validade mínima de 01 ano, a

partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa Thiago Gonçalves da Silva - ME por descumprir os subitens

09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:06:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (2) -

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 na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa Thiago Gonçalves da Silva - ME por

descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras

solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:07:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (3) -

SALSICHA AO MOLHO EM CONSERVA, contendo carne bovina, podendo conter carne

mecanicamente separada de aves, água, extrato de tomate, fécula de mandioca, proteína de

soja, sal, cebola,  especiarias. Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação

vigente. Peso líquido drenado de 180 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da

entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a

empresa Thiago Gonçalves da Silva - ME por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital,

pois a mesma não enviou as amostras solicitada.
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    No dia 03/04/2017, às 11:07:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (5) -

SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, sem conservantes. Peso líquido drenado de 200

gramas. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da entrega na unidade requisitante. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa Thiago Gonçalves da Silva -

ME por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as

amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:08:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (4) - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, contendo sardinha,

água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. sem contem conservantes.

Peso líquido drenado de 120 gramas. Validade mínima de 01 ano, a partir da entrega na

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa NG

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS por descumprir os subitens

09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:09:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do

fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a

mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:10:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (7) -

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 340 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME por descumprir os

subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:11:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote

com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a
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empresa H L X COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME por descumprir os

subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:11:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (9) - TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base

de: alho / sal / cebola / salsa / coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300

gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G COMERCIO ATACADISTA

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a

mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:12:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS por descumprir os subitens

09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:13:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (11) - AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto deverá

apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa H L X

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME por descumprir os subitens 09.1 a

09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:14:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1,

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

embalagem de 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:

DESCLASSIFICO a empresa H L X COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ME por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as

amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:14:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
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ALIMENTICIOS E, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó

integral / açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O

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

na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODTUSO ALIMENTCIOS por descumprir os subitens 09.1

a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema,

sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS por descumprir os subitens

09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (16)

- 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. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME por descumprir os

subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:15:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa H L X COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME por descumprir os subitens 09.1 a 09.1.8 do

edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 03/04/2017, às 11:16:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (18) - 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
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entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a

empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS por descumprir

os subitens 09.1 a 09.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:05:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (1) - 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 líquido drenado mínimo de 60%, embalagem de 420 gramas.

Validade mínima de 01 ano, a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma

não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:06:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (2) - 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 na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, por descumprir os subitens 9.1

a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:07:11 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (6) - COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante

livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ME, por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras

solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:07:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (8) - SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico,

Pacote com 1 kg, O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir

da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS, por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou
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as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:08:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (9) -

TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, a base de: alho / sal / cebola / salsa /

coentro / outros. Pote contendo peso líquido entre 300 gramas. Validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA - ME, por descumprir os

subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:08:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (10)

- AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME,

por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras

solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:09:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (13) - FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1,

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

embalagem de 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:

DESCLASSIFICO a empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS, por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou

as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:10:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (14) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral

/ açúcar / sal / vitaminas / sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O produto

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

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, por descumprir os subitens 9.1 a

9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:11:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (15)

- MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema, sabores de chocolate e
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morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa  THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME,

por descumprir os subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras

solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:13:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (17)

- BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME, por descumprir os

subitens 9.1 a  9.1.8 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 10/04/2017, às 11:16:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (11)

- AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas, o produto deverá apresentar validade

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

desclassificação foi: Desclassifico o licitante, considerando que não houve manifestação por

parte do mesmo com vista a reduzir o valor arrematado, pois encontra-se acima do estimado

pela administração.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:09:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME, no lote (2)

- 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 na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: Após análise das amostras realizada pela Comissão de controle de

qualidade de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação � SEMED, conforme

consta o Parecer Técnico  às fls 594/595 dos autos, foi constatado que o Lote 02 não está

apto a concorrer ao certame licitatório, pois foi reprovado apresentando fiambre, portanto

decido por desclassificar a empresa ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI ME, conforme me

autoriza o item 9.1.6 do Edital.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:12:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (6) -

COLORÍFICO embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos, pacote com 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO
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a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME, por descumprir os subitens 9.1 a 9.1.7 do

edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:13:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (8) -

SAL IODADO DE MESA contendo sal iodado não tóxico, Pacote com 1 kg, O produto

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

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa

THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME, por descumprir os subitens 9.1 a 9.1.7 do edital, pois

a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:13:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (10) - AMIDO DE MILHO, pacote 200 gramas. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, por descumprir os subitens 9.1 a

9.1.7 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:14:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (13)

- FARINHA DE TAPIOCA, tapioca, classe granulada, tipo 1, embalagem de polipropileno

original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos embalagem de 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: DESCLASSIFICO a empresa

THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME, por descumprir os subitens 9.1 a 9.1.7 do edital, pois

a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:14:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME, no lote (14)

- FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal / vitaminas

/ sais minerais / aromatizantes,  Pacote com 230g.  O produto deverá apresentar validade

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

desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa THIAGO GONÇALVES DA SILVA ME,

por descumprir os subitens 9.1 a 9.1.7 do edital, pois a mesma não enviou as amostras

solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:15:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (15) - MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO, tipo cremogema,
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sabores de chocolate e morango, embalagem primaria de 200 g. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa HLX

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME, por descumprir os subitens 9.1 a

9.1.7 do edital, pois a mesma não enviou as amostras solicitada.

 

    No dia 20/04/2017, às 14:16:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E, no lote (17) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGA 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. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa NG COMERCIO ATACADISTA

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, por descumprir os subitens 9.1 a 9.1.7 do edital, pois a

mesma não enviou as amostras solicitada.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

SAVIO GOMES DE BRITO

Autoridade Competente

 

JARBAS CARVALHO DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.529.552/0001-30 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME

12.331.679/0001-80 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

11.721.022/0001-67 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME
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